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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
(обн., ДВ, бр. 27 от 1993 г.; изм., бр. 83 от
1996 г., бр. 11 от 1998 г., бр. 81 от 1999 г., бр. 45,
66 и 68 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 30 и
64 от 2006 г., бр. 31 и 59 от 2007 г., бр. 36 от
2008 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 58
от 2017 г. и бр. 98 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „и по отношение
на“ се заменят със „за български физически
и юридически лица, както и за“.
§ 2. В чл. 3 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Всяко лице, което съгласно този закон има правото да извършва действия пред
Патентното ведомство, може да направи това
лично, чрез адвокат или чрез представител
по индустриална собственост.
(2) Лице по ал. 1, което не е установено
в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
в Конфедерация Швейцария, е длъжно да
извършва действия пред Патентното ведомство чрез адвокат или чрез представител по
индустриална собственост.“
§ 3. Създава се чл. 4а:
„Правила за представяне на документи и
за кореспонденция
Чл. 4a. (1) Всички документи в производствата пред Патентното ведомство се представят на български език или с превод на
български език.
(2) Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води
на адрес в Република България, на електронен
адрес или чрез портала за електронни услуги
на Патентното ведомство, ако това е възможно.
При промяна на посочения адрес страната

по производството уведомява Патентното
ведомство в 7-дневен срок от настъпването
на промяната.
(3) Когато страната по производството
пред Патентното ведомство не е посочила
адрес в Република България, на същата се
изпраща уведомление, с което є се предоставя
най-малко 7-дневен срок от получаването му
за посочване на адрес. Когато не е посочен
никакъв адрес, се прилагат правилата за
уведомяване по реда на Административно
процесуалния кодекс, освен ако в този закон
не е предвидено друго.
(4) Когато страната, инициирала производство пред Патентното ведомство, не отстрани
нередовностите в срока по ал. 3, същото се
прекратява.
(5) Проверката за наличието на изискванията по ал. 2 в производствата по заявки
за патенти и полезни модели се извършва по
реда на чл. 46, съответно по чл. 75г.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите
„сертификат за допълнителна закрила“ се
добавя „и неговото удължаване“, а в изречение второ думите „на експертизния отдел“
се заменят с „във връзка с експертизата по
заявката“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) За производството във връзка с уведомление за прилагане на изключенията от
защита със сертификат за допълнителна закрила по смисъла на Регламент (ЕО) № 469/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
6 май 2009 г. относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти
(ОВ, L 152/1 от 16 юни 2009 г.), изменен с
Регламент (ЕС) 2019/933 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила
на лекарствените продукти (OB, L 153/1 от 11
юни 2019 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 469/2009“, както и за публикация на
това уведомление в Официалния бюлетин
на Патентното ведомство, се заплащат такси
съгласно тарифата по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думата „молба“ се заменя с „искане“.
§ 5. Член 5а се изменя така:
„Държавни регистри
Чл. 5а. (1) Патентното ведомство поддържа
Държавен регистър на патентите, Държавен
регистър на полезните модели и Държавен
регистър на сертификатите за допълнителна
закрила.
(2) Държавният регистър на патентите
съдържа:
1. номер на патента;
2. индекс по Международната патентна
класификация;
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3. номер и дата на подаване на заявката
за патент;
4. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка;
5. номер на официалния бюлетин и дата
на публикация за заявката;
6. номер на официалния бюлетин и дата
на публикация за издадения патент;
7. номер на официалния бюлетин и дата
на публикация на коригиран патент;
8. данни за разделени заявки;
9. данни за международната заявка по Договор за патентно коопериране, включително
номер и дата на публикация;
10. име и адрес на:
а) заявителя, съответно патентопритежателя;
б) изобретателя, съответно изобретателите;
в) представителя по индустриална собственост или адвоката, когато са упълномощени
такива;
11. наименование на изобретението;
12. подаване или оттегляне на декларация
за лицензионна готовност;
13. заплатените годишни патентни такси за
поддържане действието на патента за всяка
патентна година – дата на плащането и поредната година, за която се отнася;
14. правен статус на патента;
15. други обстоятелства, подлежащи на
вписване по този закон.
(3) Държавният регистър на полезните
модели съдържа:
1. номер и дата на регистрацията на полезния модел;
2. индекс по Международната патентна
класификация;
3. номер и дата на подаване на заявката
за регистрация на полезен модел;
4. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка;
5. номер на официалния бюлетин и дата
на публикация за регистрацията на полезния
модел;
6. данни за разделени заявки;
7. данни за заявката за патент при паралелни или трансформирани заявки;
8. данни за международната заявка по Договор за патентно коопериране, включително
номер и дата на публикация;
9. име и адрес на:
а) заявителя, съответно притежателя на
регистрацията;
б) изобретателя, съответно изобретателите;
в) представителя по индустриална собственост или адвоката, когато са упълномощени
такива;
10. наименование на полезния модел;
11. продължен срок на действие на регистрацията;
12. правен статус на регистрацията;
13. други обстоятелства, подлежащи на
вписване по този закон.
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(4) Държавният регистър на сертификатите
за допълнителна закрила съдържа:
1. номер и дата на заявката за сертификат
за допълнителна закрила;
2. номер и наименование на патента, за
който се отнася;
3. срок на действие на патента;
4. срок на действие на сертификата;
5. вид на сертификата;
6. наименование на продукта, дата и номер
на разрешението за пускането му на пазара;
7. регламента, по силата на който се издава
сертификатът;
8. име и адрес на:
а) заявителя, съответно притежателя на
сертификата;
б) представителя по индустриална собственост или адвоката, когато са упълномощени
такива;
9. номер на официалния бюлетин и дата
на публикация на съобщение за заявката за
сертификат;
10. номер на официалния бюлетин и дата
на публикация на съобщение за издаден/
удължен сертификат за допълнителна закрила;
11. номер на официалния бюлетин и дата
на публикация на съобщение за прекратяване
действието на сертификата;
12. други обстоятелства, подлежащи на
вписване по този закон.
(5) В регистрите по ал. 1 се вписват съответно всички заявки за получаване на правна
закрила по този закон, като редът за воденето им се определя с акт на председателя на
Патентното ведомство.
(6) Регистрите по ал. 1 са електронни и
публични и са достъпни на интернет страницата на Патентното ведомство.
(7) Патентното ведомство събира, организира, оповестява публично и съхранява дан
ните, подлежащи на вписване, включително
всички лични данни, необходими за целите
на поддържане на регистрите при спазване
на изискванията за защита на личните данни.
(8) Всяко лице може да иска официална
справка или извлечение от съдържанието на
регистрите. За справката или извлечението
се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5,
ал. 1.“
§ 6. В чл. 5б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „хартиен и“ се заменят
с „хартиен или“.
2. В ал. 9 след думите „Редът за“ се добавя
„водене“.
§ 7. В чл. 7, ал. 1, т. 4 след думата „животни“ се поставя запетая и се добавя „както и
растения и животни, произведени от такива
методи“.
§ 8. В чл. 13, ал. 3, изречение второ след
думите „върху изобретателя“ се поставя запетая и се добавя „освен ако с договор не е
предвидено друго“.
§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения:
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1. В ал. 9 думата „регистъра“ се заменя с
„Държавния регистър“.
2. Алинея 10 се отменя.
§ 10. В чл. 31, ал. 4 думите „регистъра на
Патентното ведомство“ се заменят с „Държавния регистър на патентите“.
§ 11. В чл. 31а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „молба“ се заменя с
„искане“.
2. В ал. 3 в изречение първо думата „Молбата“ се заменя с „Искането“ и в изречение
второ думата „молбата“ се заменя с „искането“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) По отношение на заявителя, съответно
притежателя на патента или лицензополучателя на изключителна лицензия, обезпечението
има действие от датата на получаването на
съобщението за налагането му, а по отношение
на третите лица – от датата на вписването
на обезпечението в Държавния регистър на
патентите.“
§ 12. В чл. 31б, ал. 3 думите „публикацията
за“ се заменят с „датата на“, а думите „в Официалния бюлетин на Патентното ведомство“
се заличават.
§ 13. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „допустимост“ се
добавя „за публикация за заявката, за проучване и експертиза“ и се поставя запетая.
2. В ал. 4 след думите „заявката чрез“ се
добавя „адвокат или чрез“.
§ 14. В чл. 36 думите „на представителя
по индустриална собственост“ се заменят
със „съответно на адвоката или на представителя по индустриална собственост, който
го представлява“.
§ 15. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При неспазване на изискванията по
чл. 40 служител от звеното по чл. 82, ал. 1,
т. 1 уведомява писмено заявителя в тримесечен
срок да раздели заявката, считано от датата
на получаване на уведомлението. Когато в
този срок заявителят подаде разделени заявки, съдържанието на които не излиза извън
съдържанието на първоначалната заявка, за
дата на подаване, съответно приоритет на тези
заявки, се счита датата на подаване, съответно приоритетът на първоначално подадената
заявка, когато са спазени изискванията на
чл. 34, ал. 2.“
2. В ал. 2 изречение второ се изменя така:
„Ако в тримесечен срок от искането на заявителя за разделяне бъдат подадени разделени заявки, за дата на подаване, съответно
приоритет на тези заявки, се счита датата на
подаване, съответно приоритетът на първоначално подадената заявка, когато са спазени
изискванията на чл. 34, ал. 2.“
§ 16. Член 46б се отменя.
§ 17. В чл. 46в се правят следните изменения и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „В
Официалния бюлетин на Патентното ведомство се извършва публикация за заявката за
патент непосредствено след изтичането на
18 месеца от датата на подаване, съответно
от приоритетa на първоначално подадената
заявка, освен в случаите, когато:“;
б) в т. 2 думата „молба“ се заменя с „искане“.
2. В ал. 2 след думите „и чертежите“ се
поставя запетая и се добавя „приложени към
нея чрез вписване в Държавния регистър на
патентите“.
§ 18. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По всяка заявка, която не е оттеглена
или по която не е постановено решение по
чл. 46 и 46а, експерт от звеното по чл. 82,
ал. 1, т. 1 проучва състоянието на техниката по
чл. 8 и изготвя доклад за проучването, както
и писмено становище относно патентоспособността на изобретението в съответствие с
чл. 6, ал. 1 и чл. 7а във връзка с чл. 8, 9 и 10.“
2. В ал. 3 думата „недостатъците“ се заменя
с „нередовностите“.
3. В ал. 4, 5 и 6 думите „експертизния отдел“
се заменят със „звеното по чл. 82, ал. 1, т. 1“.
§ 19. Член 49 се изменя така:
„Възстановяване на срокове
Чл. 49. (1) Срокове, пропуснати поради
особени непредвидени обстоятелства, може
да бъдат възстановени еднократно по искане
на лицето, което ги е пропуснало, към което
се прилага документ за платена такса, ако
плащането е по банков път.
(2) Искането се подава до един месец след
отпадане на причината за пропускане на срока,
но не по-късно от три месеца от изтичането
на пропуснатия срок.
(3) В искането се посочват всички обстоятелства, които го обосновават, и се представят
всички доказателства за основателността му.
(4) Решението за възстановяване на срока
се постановява от председателя на Патентното ведомство или от оправомощен от него
заместник-председател.
(5) Когато преди или едновременно с искането по ал. 1 е подадена и жалба по чл. 55,
ал. 1, искането за възстановяване на срок се
оставя без разглеждане.
(6) Възстановяване на срок по ал. 1 е недопустимо за сроковете по ал. 2 и по чл. 48.“
§ 20. В чл. 51 думите „и се публикуват
описанието, претенциите и чертежите към
патента“ се заменят с „а описанието, претенциите и чертежите към патента се вписват в
Държавния регистър на патентите“.
§ 21. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „отдела по спорове“ се заменят със „звеното по
чл. 82, ал. 1, т. 2“.
2. В ал. 2:
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а) в текста преди т. 1 думите „Отделът по
спорове“ се заменят със „Звеното по чл. 82,
ал. 1, т. 2“;
б) в т. 1 думата „издаден“ се заличава.
§ 22. В чл. 56, ал. 1 думите „отдела по спорове“ се заменят с „Патентното ведомство“.
§ 23. В чл. 57 ал. 1 се изменя така:
„(1) Споровете се разглеждат от специализирани състави по спорове, определени
от председателя на Патентното ведомство за
всеки конкретен случай и включват служители
от звеното по чл. 82, ал. 1, т. 2.“
§ 24. В чл. 58 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „в отдела“ се заличават.
2. В ал. 1 думите „Отделът по спорове
образува производство“ се заменят с „Производство се образува“.
3. В ал. 2 думата „отделът“ се заменя със
„съставът“.
4. В ал. 3, т. 1 и 2 думите „експертизния
отдел“ се заменят със „звеното по чл. 82,
ал. 1, т. 1“.
5. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Решението във връзка с експертизата
по заявката, постановено от звеното по чл. 82,
ал. 1, т. 1, при повторно разглеждане на заявката по ал. 3, т. 2 може да се обжалва по
административен ред в срока по чл. 56, ал. 1,
при което се взема решение по същество.“
§ 25. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „отдела“ се заменя със
„състава“.
2. В ал. 2 думите „на експертизните отдели“ се заменят с „във връзка с експертизата
по заявката“.
§ 26. В чл. 64, ал. 2 след думите „полезен
модел“ се добавя „или е подал в Европейското патентно ведомство или пред Единния
патентен съд възражение срещу европейския
патент на основание чл. 99 или 105 от Конвенцията за издаване на европейски патенти
(Европейската патентна конвенция) от 5 октомври 1973 г., изменена и допълнена с Акта
за ревизиране на чл. 63 от конвенцията от
17 декември 1991 г. и с решения на Административния съвет на Европейската патентна
организация от 21 декември 1978 г., 13 декември 1994 г., 20 октомври 1995 г., 5 декември
1996 г. и 10 декември 1998 г. (ратифицирана
със закон – ДВ, бр. 15 от 2002 г.) (ДВ, бр. 71
от 2010 г.), наричана по-нататък „конвенцията“.
§ 27. Наименованието на глава шеста „а“
се изменя така: „Европейски патенти и европейски патенти с единно действие“.
§ 28. В чл. 72а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявки за европейски патент по смисъла на конвенцията може да се подават в
Патентното ведомство на Република България
или в Европейското патентно ведомство на
един от езиците съгласно чл. 14 от конвенцията при спазване на изискванията на чл. 25.
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Разделените заявки за европейски патент,
както и международните заявки, за които
се открива регионална фаза в Европейското
патентно ведомство, се подават директно в
Европейското патентно ведомство.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Когато в заявката за европейски патент посочването на Република България е
оттеглено, заявката се счита за оттеглена
по отношение на територията на Република
България с всички произтичащи от това
последствия.
(5) Решение на Европейското патентно
ведомство за възстановяване на права на заявител или притежател на европейски патент
има действие и на територията на Република
България.“
§ 29. В чл. 72б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „национална заявка“
се добавя „за патент“.
2. В ал. 2 думите „в три екземпляра“ се
заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Когато заявка за европейски патент
е оттеглена или отказана в процедура пред
Европейското патентно ведомство, същата се
счита за оттеглена, съответно отказана, и на
територията на Република България.“
§ 30. В чл. 72в се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието след думата „патент“ се
добавя „и на европейския патент с единно
действие“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Европейски патент, в който е посочена
Република България, предоставя на патентопритежателя от датата на съобщението за
издаването му в европейския патентен бюлетин правата по този закон, ако в тримесечен
срок от тази дата или от датата на влизането
в сила на решението за отказ или отмяна на
единното действие на европейския патент,
когато единното действие е искано по реда на
Регламент (ЕС) № 1257/2012 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2012 г.
за осъществяване на засилено сътрудничество
в областта на създаването на единна патентна
закрила (ОВ, L 361/1 от 31 декември 2012 г.),
се подаде в Патентното ведомство искане
за признаване действието на европейския
патент, придружено с превод на описанието
и претенциите на български език, и се плати
такса за публикация.“
3. В ал. 2 думите „трябва да съдържа“ се
заменят с „включва“, а думите „е необходимо“
се заменят със „са необходими“.
4. В ал. 3 думите „Преводът се подава заедно
с“ се заменят с „Искането по ал. 1 съдържа“, а
след думите „издаване на патента“ се поставя
запетая и се добавя „данни за упълномощен
патентен представител или адвокат“.
5. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Патентното ведомство издава сертификат за действие на европейски патент на
територията на Република България, прави
съобщение в Официалния бюлетин на Патентното ведомство за получения превод и
публикува превода на европейския патент на
български език в Регистъра на европейските
патенти по чл. 72и.“
6. В ал. 5 думите „чл. 102“ се заменят с
„чл. 101“.
7. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато се установи, че към искането
не е приложен превод и/или не е заплатена
таксата за публикация, притежателят на европейския патент се уведомява за това, като
му се предоставя възможност за отстраняване
на нередовностите до изтичането на срока по
ал. 1 или в тридневен срок от получаването
на уведомлението, когато то е получено след
срока по ал. 1. Ако притежателят не отстрани констатираните нередовности в указания
срок, държавен експерт по чл. 83, ал. 2 взема
решение за отказ от признаване действието
на европейския патент на територията на
Република България.“
8. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Когато се установи, че не са изпълнени
изискванията на ал. 2 и 3, притежателят на
европейския патент се уведомява за това, като
му се предоставя възможност за отстраняване
на нередовностите в едномесечен срок от получаването на уведомлението. Ако притежателят
не отстрани констатираните нередовности в
указания срок, държавен експерт по чл. 83,
ал. 2 взема решение за отказ от признаване
действието на европейския патент на територията на Република България.
(8) Когато се установи, че за европейски патент, за който е подадено искане за
осигуряване на действие на територията на
Република България, е подадено и искане за
единно действие пред Европейското патентно
ведомство, производството по искането пред
Патентното ведомство се спира до влизането
в сила на решението по искането за единно
действие.“
§ 31. В чл. 72ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и европейски патент,
в който е посочена Република България“ се
заменят с „европейски патент, с действие на
територията на Република България“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При условията на ал. 1 националният
патент прекратява действието си, считано от
датата на публикуване на съобщение за издаване на европейския патент в Европейския
патентен бюлетин, в случай че европейският
патент с действие на територията на Република
България или с вписано единно действие не
е обявен в недействителност с влязло в сила
решение или срещу него не е било подадено
възражение в обхвата, в който се припокриват.“
3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
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„(3) Заявката за национален патент за
изобретение, за което е издаден европейски
патент, който действа на територията на
Република България, с една и съща дата на
заявяване или приоритетна дата, на едно и
също лице или негов правоприемник, се счита
за оттеглена в обхвата, в който е идентичен с
европейския патент. В този случай експерт от
звеното по чл. 82, ал. 1, т. 1 дава възможност
на заявителя да внесе промени в заявката за
национален патент по реда на чл. 47, ал. 4.
(4) Национален патент за изобретение, за
което е издаден европейски патент с единно
действие, с една и съща дата на заявяване или
приоритетна дата, на едно и също лице или
негов правоприемник, прекратява действието
си в обхвата, в който е идентичен с европейския патент. Производството се инициира
по искане на всяко лице или служебно и се
разглежда като исканията по чл. 55, ал. 2.
(5) Правата по този закон, произтичащи
от чл. 72в, ал. 1 във връзка с европейския
патент, за който има вписано единно действие, се прекратяват, считано от датата на
публикуване на съобщението за издаването
му в Европейския патентен бюлетин.“
§ 32. В чл. 72и се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието след думите „европейските
патенти“ се добавя „с действие на територията
на Република България“.
2. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „заявките за европейски патенти“
се поставя запетая и се добавя „за които са
изпълнени условията по чл. 72б, ал. 2“.
3. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Патентното ведомство поддържа Държавен регистър на европейските патенти с
действие на територията на Република България, който съдържа следните данни:
1. номер на европейския патент;
2. индекс по Международната патентна
класификация;
3. номер и дата на подаване на заявката
за патент;
4. данни за претендиран приоритет – номер, дата и страна на първоначалната заявка;
5. номер на официалния бюлетин и дата
на публикация за заявката;
6. номер на официалния бюлетин и дата
на публикация за издадения патент;
7. номер на официалния бюлетин и дата
на публикация на коригиран патент;
8. данни за разделени заявки;
9. данни за международната заявка по Договор за патентно коопериране, включително
номер и дата на публикация;
10. име и адрес на:
a) заявителя, съответно патентопритежателя;
б) изобретателя, съответно изобретателите;
в) представителя по индустриална собственост или адвоката, когато са упълномощени
такива;
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11. наименование на изобретението;
12. подаване/оттегляне на декларация за
лицензионна готовност;
13. заплатените годишни патентни такси за
поддържане действието на патента за всяка
патентна година – дата на плащането и поредната година, за която се отнася;
14. правен статус на патента;
15. други обстоятелства, подлежащи на
вписване по този закон.
(3) Промени в данните на притежателя на
европейски патент, вписани в Регистъра на
европейските патенти, направени в периода
за възражения или в хода на производството
по възражения срещу издаден европейски
патент, се вписват в регистъра по ал. 1 след
подаване на искане, към което е приложено
копие на издадената от Европейското патентно
ведомство комуникация за вписването.“
§ 33. В чл. 72к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент 1768/92/ЕЕС
на Съвета и Регламент 1610/96/ЕС на Европейския парламент и Съвета“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 469/2009 и Регламент (ЕО)
№ 1610/96 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 1996 г. относно създаването
на сертификат за допълнителна защита на
продуктите за растителна защита“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявката за сертификат за допълнителна закрила или за удължаване действието
на сертификат за допълнителна закрила се
подава в Патентното ведомство. За подаването на заявката, издаването, поддържане
действието на сертификата и за публикации
се заплащат такси, определени с тарифата
по чл. 5, ал. 1. За поддържане действието
на сертификата за всяка година се дължи
годишна такса, като таксите за целия срок
на действие на сертификата се заплащат
наведнъж в последната година от действието на основния патент. Когато решението
за издаване на сертификат е получено през
последните два месеца от срока на действие
на основния патент или след изтичането му,
таксите се дължат в двумесечен срок от датата
на получаване на решението. След изтичането
на срока за плащане таксите може да бъдат
заплатени в допълнителен двумесечен срок
в двоен размер.“
3. В ал. 3 след ду мите „допълнителна
закрила“ се добавя „и за удъл жаване на
действието му“.
4. В ал. 4 думите „прекратяване действието
на патента по чл. 26, ал. 1, 2 и 4“ и думите
„такси за поддържане действието на патента
по чл. 33“ се заличават, а думите „чл. 55, ал. 1,
чл. 56, ал. 1 и 4 и чл. 57 – 59“ се заменят с
„чл. 55, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2, т. 1 и чл. 56 – 59“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Когато е налице влязло в сила решение за обявяване на пълна недействителност
на основния патент, Патентното ведомство
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може служебно да обяви недействителност
на сертификата за допълнителна закрила на
основание чл. 15, ал. 1, буква „в“ от съответните регламенти по ал. 1. Условията и редът
за служебно обявяване на недействителност
на сертификата за допълнителна закрила се
определят с наредбата по чл. 55, ал. 3.“
§ 34. В глава шеста „б“ се създава чл. 72л:
„Изключения от закрилата, която предоставя сертификат за допълнителна закрила
Чл. 72л. (1) Сертификатът по чл. 72к за
лекарствени продукти не осигурява закрила
срещу действия, за които се изисква съгласието на притежателя на сертификата при
условията, по реда и в сроковете, определени
в Регламент (ЕО) № 469/2009.
(2) Уведомлението по Приложение-Іа от
Регламент (ЕС) 2019/933 на Европейския
парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за
изменение на Регламент (ЕО) № 469/2009 относно сертификата за допълнителна закрила на
лекарствените продукти (ОВ, L 153/1 от 11 юни
2019 г.) се подава в Патентното ведомство.
Едновременно с подаване на уведомлението
се заплащат таксите по чл. 5, ал. 4.
(3) Когато бъде установено, че уведомлението не съдържа информацията съгласно
приложението по ал. 2 и/или не са платени
дъл ж имите такси, Патентното ведомство
уведомява заявителя за необходимостта да
отстрани посочените нередовности в 7-дневен
срок от съобщаването.
(4) Ако нередовностите не бъдат отстранени в срока по ал. 3, производството по
уведомлението се прекратява с мотивирано
решение на председател я на Патентното
ведомство или на оправомощен от него заместник-председател.
(5) В 7-дневен срок от подаването на уведомлението по ал. 2 или от отстраняването
на нередовностите по него председателят на
Патентното ведомство или оправомощен от
него заместник-председател издава решение
за съответствие и се извършва публикация
в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.“
§ 35. В чл. 75, ал. 2, т. 1 след думите „по
индустриална собственост“ се добавя „или
чрез адвокат“.
§ 36. В чл. 75a, т. 1 след думите „полезния
модел“ се поставя запетая и се добавя „разкриващо най-малко същността на полезния
модел“.
§ 37. В чл. 75б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „на експертизния отдел или на отдела
по спорове“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато заявката за регистрация на
полезен модел е подадена след изтичане на
сроковете по ал. 1, производство по нея не се
образува, за което заявителят се уведомява.“
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§ 38. В чл. 75в, ал. 1, т. 3 след думите „по
индустриална собственост“ се добавя „или
на адвокат“.
§ 39. В чл. 75д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „експертизния отдел“ се заменят със „звеното по
чл. 82, ал. 1, т. 1“.
2. В ал. 2 думата „несъответствия“ се заменя с „нередовности“.
3. В ал. 3 думата „недостатъците“ се заменя
с „нередовностите“.
4. В ал. 4 думата „несъответствията“ се
заменя с „нередовностите“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато в резултат на проверката не се
констатират нередовности или нередовностите
са отстранени, на заявителя се указва в едномесечен срок от получаване на съобщението
да заплати такса за регистрация, за издаване
на свидетелство за регистрация, за публикация
в Държавния регистър на полезните модели
на описанието, чертежите, претенциите и
реферата, и за публикация в Официалния
бюлетин на Патентното ведомство на съобщение за регистрацията заедно с независимите
претенции по регистриран полезен модел.
След изтичането на този срок таксите може да
бъдат заплатени в допълнителен едномесечен
срок, като се дължат в двоен размер. Ако в
този срок таксите не бъдат платени, заявката
се счита за оттеглена.“
§ 40. В чл. 75ж думите „В тримесечен срок
от“ се заменят с „Едновременно с“, а думата
„молба“ се заменя с „искане“.
§ 41. В чл. 75з се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) По искане на заявителя, подадено
преди изтичането на срока по чл. 75г, ал. 2,
изречение второ, се допуска еднократното му
продължаване с един месец при заплащане на
такса, с изключение на срока за предоставяне на документа за платени такси по чл. 75,
ал. 1, т. 6.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) По искане на заявителя, подадено
преди изтичането на срока по чл. 75д, ал. 2,
се допуска еднократното му продължаване с
три месеца при заплащане на такса.“
§ 42. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Държавния регистър“ се добавя „на полезните модели“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В едномесечен срок от публикацията
за регистрацията по ал. 1 се издава свидетелство за регистрация на полезния модел и в
Държавния регистър на полезните модели се
вписват описанието, чертежите и претенциите
към свидетелството.“
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§ 43. В чл. 82, ал. 1 в текста преди т. 1 думите „основни отдели“ се заменят със „звена,
изпълняващи функциите“.
§ 44. Създава се глава осма „б“ с нов чл. 84
и чл. 85 – 107:
„ Г л а в а

о с м а

„ б “

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО ИНДУСТРИАЛНА
СОБСТВЕНОСТ
Общи положения
Чл. 84. (1) Представител по индустриална
собственост, наричан по-нататък „представител“, е физическо лице, което отговаря на
изискванията на този закон, придобило е или
му е призната професионална квалификация
за представител и е вписано в Регистъра на
представителите по индустриална собственост.
(2) Представител е и лице с право да упражнява професията в друга държава – членка
на Европейския съюз, в държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, както и лице, вписано в Регистъра на
представителите към Европейското патентно
ведомство, което предоставя еднократно или
временно услуги на представител на територията на Република България.
(3) Професията представител може да се
упражнява самостоятелно или съвместно с
други представители в съответствие с този
закон.
(4) Представител може да извършва действия пред Патентното ведомство единствено
по отношение на обектите на индустриална
собственост, за които е придобил право да
упражнява професията, включително когато
действа от името на дружество или съдружие.
Изисквания за упражняване на професията
представител
Чл. 85. (1) Право да упражнява професията
представител има всяко физическо лице, което:
1. е български гражданин или гражданин
на друга държава – членка на Европейския
съюз, на държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
2. притежава диплома за завършено висше
образование с образователно-квалификационна степен „магистър“, издадена от акредитирано българско висше училище, или призната
съгласно българското законодателство диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“,
придобита в чуждестранно висше училище;
представителите в областта на патентите и
полезните модели трябва да са придобили
изискуемата образователна степен в някое от
професионалните направления от областите
на висше образование „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“,
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„Аграрни науки и ветеринарна медицина“, или
по професионалните направления „Медицина“,
„Стоматология“, „Фармация“ или „Право“;
3. успешно е положило изпит за придобиване
на професионална квалификация за представител в областта на патентите, полезните модели
и/или в областта на марките, промишлените
дизайни и географските означения или му е
призната такава;
4. е вписано в Регистъра на представителите
по индустриална собственост.
(2) Не може да бъде представител лице,
което:
1. е държавен служител;
2. работи по трудово правоотношение,
освен като преподавател във висше училище;
3. е осъдено с влязла в сила присъда за
умишлено престъпление от общ характер и
не е реабилитирано;
4. е поставено под запрещение.
Изпит за придобиване на професионална
квалификация
Чл. 86. (1) Професионална квалификация
за представител се придобива чрез полагане
на изпит пред комисия, назначена със заповед
на председателя на Патентното ведомство.
Комисията се състои най-малко от 5 членове и
включва поне един хабилитиран представител
на академичната общност.
(2) Кандидатът се допуска до изпит, ако
е подал писмено искане до председателя на
Патентното ведомство и отговаря на изискванията на чл. 85, ал. 1, т. 1 и 2.
(3) Искането трябва да съдържа име и адрес
на кандидата, данни за дипломата за завършено
образование – номер и университет, и обектите на индустриална собственост, за които
кандидатът желае да придобие професионална
квалификация. Когато изискванията по чл. 85,
ал. 1, т. 1 и 2 подлежат на удостоверяване с
документ, издаден от орган или институция
на друга държава, към искането се прилага
копие от този документ.
(4) Председателят на Патентното ведомство
издава решение за допускане до изпит или
мотивиран отказ.
(5) Отказът по ал. 4 може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира провеждането на изпита по отношение на останалите
кандидати.
(6) Изпитът по ал. 1 е писмен и устен,
провежда се на български език и се състои в
проверка на нивото на теоретичните и практическите познания на кандидатите в област
та на патентите, полезните модели и/или в
областта на марките, промишлените дизайни
и географските означения по отношение на
българското и европейското законодателство
и практика, както и на международните договори, по които Република България е страна.
(7) Изпитът се провежда най-малко веднъж
годишно.
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(8) На всеки кандидат, издържал изпита,
се издава удостоверение за придобита професионална квалификация за професията
представител.
(9) Редът за провеждане на изпита и начинът на оценяване се определят с акт на
председателя на Патентното ведомство и
се публикуват на интернет страницата на
ведомството.
Обучение за придобиване на професионална
квалификация
Чл. 87. (1) Патентното ведомство организира обучение за придобиване на професионална
квалификация за представител най-малко
веднъж годишно. На преминалите обучението
се издава удостоверение.
(2) Минималните изисквания за обхвата на
обучението се определят с акт на председателя
на Патентното ведомство и се обявяват на
интернет страницата на ведомството.
Признаване на професионална квалификация
Чл. 88. (1) Лицата, придобили право да
упражняват професията представител в друга
държава – членка на Европейския съюз, или в
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в
Конфедерация Швейцария, както и граждани
на държава – членка на Европейския съюз,
вписани в Регистъра на представителите към
Европейското патентно ведомство, които са
установени в Република България и желаят да
упражняват постоянно професията, подават
искане за признаване на професионалната им
квалификация до председателя на Патентното
ведомство.
(2) Искането по ал. 1 се подава на български език и съдържа:
1. имената на лицето, датата и мястото на
раждане, гражданството;
2. постоянния адрес, телефона, електронния
адрес и адреса за кореспонденция, когато е
различен от постоянния;
3. обектите на индустриална собственост,
за които лицето е придобило професионална
квалификация и за които иска да му бъде
призната такава в Република България;
4. държавата, в която лицето е придобило
професионална квалификация;
5. специалността съгласно дипломата.
(3) Към искането по ал. 1 лицето прилага
следните документи:
1. диплома за завършено образование;
2. документ, удостоверяващ правото да
упражнява професията в държавата, в която
е придобита правоспособността, когато професията е регулирана в тази държава;
3. доказателства, потвърждаващи упражн ява нет о на п рофеси я та в п род ъ л жение
най-малко на една година през последните
10 години – при пълно работно време, или с
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равностойна продължителност – при непълно
работно време, когато професията не е регулирана в държавата, в която я упражнява.
(4) Документите по ал. 3 се представят в
превод на български език.
(5) В 7-дневен срок от получаване на искането по ал. 1 и на документите, приложени
към него, Патентното ведомство уведомява
лицето за получаването им и когато е необходимо, му предоставя едномесечен срок за
отстраняване на непълноти или нередовности
в него или в приложените документи.
(6) В 7-дневен срок от изтичането на съответния срок по ал. 5 председателят на Патентното ведомство или оправомощен от него
заместник-председател издава мотивирано
решение за признаване на професионалната
квалификация, за отказ или за прекратяване
на производството по признаване на професионалната квалификация.
(7) Решенията по ал. 6 може да се обжалват
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(8) При установяване на различия между
придобитата квалификация от чуждестранния
представител и квалификацията, изисквана по
този закон, лицата по ал. 1 може да избират
между преминаване на стаж за приспособяване или полагане на изпит за признаване
на правоспособност. Условията и редът за
провеждане на стажа за приспособяване и
изпита за признаване на правоспособност се
определят с акт на председателя на Патентното ведомство и се публикуват на интернет
страницата на ведомството.
(9) Стажът по ал. 8 се осъществява за период от три години при представител, вписан
в Регистъра на представителите по индустриална собственост.
(10) За неуредените в този член въпроси се
прилагат разпоредбите на Закона за признаване
на професионални квалификации.
Дружество на представители по индустриална собственост
Чл. 89. (1) Представители може да учредяват
дружество на представители по индустриална
собственост по реда на Търговския закон.
Дружеството се вписва в Регистъра на дружествата и съдружията на представителите
по индустриална собственост.
(2) Дружества на представители по индустриална собственост, установени в друга
държава – членка на Европейския съюз, в
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
в Конфедерация Швейцария, се вписват в
регистъра по ал. 1, когато лицата, които представляват дружеството и действат постоянно
като представители в Република България,
отговарят на изискванията на чл. 85.
(3) Дружество по ал. 1, чийто капитал
е разделен на акции, не може да емитира
безналични акции или акции на приносител.
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(4) Дружество по ал. 1 и представителите,
участващи в него, не може да представляват
клиенти, които имат противоречиви интереси.
(5) За извършване на представителство
клиентът упълномощава дружество по ал. 1.
Действията пред Патентното ведомство се
извършват от посочен от дружеството или
от клиента представител, който упражнява
професията от името на дружеството.
(6) Всеки представител, упражняващ професията от името на дружеството, отговаря
лично за вредите, причинени на клиента.
В тези случаи дружеството отговаря солидарно
с представителя.
(7) Признаването на професиона лната
квалификация на чуждестранните представители, които ще упражняват професията
от името на дружеството, се осъществява по
реда на чл. 88.
Съдружие на представители по индустриална собственост
Чл. 90. (1) Представители и дружества на
представители по индустриална собственост
може да обединяват дейността си чрез договор
за съдружие по реда на Закона за задълженията и договорите, доколкото разпоредбите на
този закон не предвиждат друго. В договора
се посочват и пределите на обединението.
Съдружието на представители по индустриална собственост се вписва в Регистъра на
дружествата и съдружията на представителите
по индустриална собственост.
(2) Договорът се сключва в писмена форма и съдружието се вписва в Регистъра на
дружествата и съдружията по индустриална
собственост по искане на лицето, което го
представлява съгласно договора. В договора
се посочва задължително общ адрес на участниците в съдружието, който служи и като
адрес за кореспонденция със съдружието.
(3) По отношение на съдружията се прилагат
съответно разпоредбите на чл. 89, ал. 4 – 7.
Регистър на представителите по индустриална собственост и Регистър на дружествата
и съдружията на представителите по индустриална собственост
Чл. 91. (1) Патентното ведомство поддържа
Регистър на представителите по индустриална
собственост и Регистър на дружествата и съдружията на представителите по индустриална
собственост. Регистрите са електронни и публични и са достъпни на интернет страницата
на Патентното ведомство.
(2) В Регистъра на представителите по
индустриална собственост се вписват представителите по чл. 85.
(3) В Регистъра на дружествата и съдружията на представителите по индустриална
собственост се вписват дружествата и съдружията на представителите по чл. 89 и 90.
(4) В регистрите по ал. 2 и 3 не се вписват
лица и дружества, които са вписани в регистрите на адвокатски колегии в Република
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България съгласно Закона за адвокатурата
и които извършват представителство пред
Патентното ведомство, освен когато те поискат вписване и отговарят на изискванията
на този закон.
Особени правила в производството по
вписване в регистрите
Чл. 92. (1) За вписване в регистъра по чл. 91,
ал. 2 се подава писмено искане до председателя на Патентното ведомство, съдържащо
датата, на която подателят е положил успешно
изпита за придобиване на професионална
квалификация, както и информация, необходима за извършване на служебна проверка за
изпълнение на изискванията по чл. 85, ал. 1,
т. 1 и 2 и ал. 2, т. 3. Към искането се прилага
декларация за липса на обстоятелствата по
чл. 85, ал. 2, т. 1, 2 и 4.
(2) Когато изискванията по чл. 85, ал. 1, т. 1
и 2 и ал. 2, т. 3 подлежат на удостоверяване
с документ, издаден от орган или институция
на друга държава, към искането се прилага
копие от: документ за самоличност, диплома
за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“,
удостоверение за придобита професионална
квалификация или друг документ, доказващ
правоспособност за упражняване на професията, и свидетелство за съдимост.
(3) При вписване в регистъра представителят предоставя и подписана от него клетвена
декларация със следното съдържание: „Заклевам се, че ще изпълнявам добросъвестно
задълженията си на представител по индустриална собственост в съответствие с Конституцията, законите на страната и морала, ще
защитавам с усърдие и честност поверените
ми интереси, няма да издавам тайните на
своите доверители и точно ще следвам всички
норми, произтичащи от професионалните ми
задължения.“
(4) Вписването в регистъра по чл. 91, ал. 3
се извършва по искане на законния представител на дружеството или съдружието. Искането
съдържа обстоятелствата по чл. 93, ал. 2 и към
него се прилага копие на учредителния акт,
с който дружеството, съответно съдружието,
е създадено съгласно законодателството на
държавата по произход.
(5) Вписванията в регистрите, с изключение
на тези по чл. 93, ал. 5, се извършват въз основа
на мотивирано решение на председателя на
Патентното ведомство или на оправомощен
от него заместник-председател, издадено след
извършване на проверка на обстоятелствата,
подлежащи на вписване.
(6) Когато искането не отговаря на съответните изисквания, в 7-дневен срок от постъпването му подателят се уведомява писмено
с указания за отстраняване на нередовности
и/или за предоставяне на допълнителна информация.
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(7) Подателят на искането отстранява нередовностите и/или предоставя допълнителна
информация в едномесечен срок, считано от
датата на уведомяването по ал. 6.
(8) При неотстраняване на нередовностите
или непредоставяне на исканата допълнителна
информация в срока по ал. 7, както и при установено несъответствие на лицето, съответно
на лицата – членове на дружеството или съдружието, с изискването да са представители
по смисъла на чл. 84, ал. 1, с решението по
ал. 5 се отказва вписване в регистъра.
(9) Решението може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(10) На регистрирания представител и на
регистрираното дружество или съдружие се
издава удостоверение за вписване в регистъра,
а на представителя – и идентификационна
карта.
Обстоятелства, подлежащи на вписване в
регистрите
Чл. 93. (1) В Регистъра на представителите по индустриална собственост се вписват
следните обстоятелства:
1. името на представителя;
2. държавата, в която е придобита правоспособността – за чуждестранните представители;
3. адресът, на който представителят упражнява дейността си, телефон, електронен адрес
и адрес за кореспонденция, когато е различен
от адреса на упражняване на дейността;
4. специалността съгласно дипломата;
5. обектите на индустриална собственост,
за които е придобита или призната професионална квалификация в Република България;
6. временното преустановяване на дейността
и нейното възобновяване;
7. отписването от регистъра.
(2) В Регистъра на дружествата и съдружията на представителите по индустриална собственост се вписват следните обстоятелства:
1. наименованието и правноорганизационната форма;
2. държавата по произход;
3. адресът, на който дружеството или съдружието упражнява дейността си, телефон,
електронен адрес и адрес за кореспонденция,
когато е различен от адреса на упражняване
на дейността;
4. имената на представителите по индустриална собственост, действащи от името на
дружеството или съдружието;
5. обектите по индустриална собственост, за
които е придобита или е призната професионална квалификация на съдружниците по т. 4;
6. имената на лицата, имащи право да
представл яват дру жеството/съдру ж ието в
държавата на произход – за чуждестранните
обединения;
7. отписването от регистъра.
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(3) Представител, дружество или съдружие,
вписано в регистрите по ал. 1 и 2, заявява
в Патентното ведомство всяка промяна в
обстоятелствата, подлежащи на вписване в
7-дневен срок от настъпването им.
(4) Всички документи, въз основа на кои
то е извършено вписване по ал. 1 и 2, се
съхраняват в Патентното ведомство, като
на всеки представител и на всяко дружество
или съдружие на представители се съставя
отделно досие.
(5) Промен и т е в и ме т о и/и л и а д реса
на вписан представител по индустриална
собственост или на вписано дружество или
съдружие се извършват след писмено искане
до председателя на Патентното ведомство.
Еднократно или временно предоставяне на
услуги от чуждестранни представители
Чл. 94. (1) Представители, дружества или
съдружия на представители, упражняващи
професията в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или в Конфедерация Швейцария, може да предоставят услуги еднократно
или временно в Република България, ако в
тридневен срок преди предоставянето на услугата уведомят председателя на Патентното
ведомство, когато са:
1. придобили право да упражняват професията представител или са регистрирани
като дружества/съдружия на представители
по индустриална собственост;
2. упражнявали професията в продължение
най-малко на една година през последните
10 години – при пълно работно време, или с
равностойна продължителност – при непълно
работно време, когато професията не е регулирана в държавата, в която се упражнява.
(2) Гра ж дани на държава – ч ленка на
Европейския съюз, на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария, които са вписани в Регистъра
на представителите по индустриална собственост към Европейското патентно ведомство,
може да предоставят услуги еднократно или
временно в Република България единствено
по искания за действие на територията на
Република България на издадени европейски
патенти. В този случай лицето в тридневен
срок преди предоставянето на услугата уведомява председателя на Патентното ведомство
за искането си.
(3) Уведомлението по ал. 1 и 2 съдържа
съответно:
1. трите имена, гражданството и наименованието на държавата, в която се упражнява
професията, когато са физически лица;
2. наименование на дружеството или съдружието, имената на лицата, които го представляват, държавата, по законодателството на
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която дружеството или съдружието е учредено
и където е установено;
3. адрес за кореспонденция в Република
България или електронен адрес;
4. обектите на индустриална собственост,
за които имат придобита правоспособност в
държавата по произход;
5. периода на предоставяне на услугите
и обектите на индустриална собственост, за
които ще се предоставят услугите.
(4) Към уведомлението се прилагат съответно:
1. документ за гражданство за физическите
лица или справка от съответния регистър на
държавата по произход на дружеството или
съдружието или от Регистъра на представителите по индустриална собственост към
Европейското патентно ведомство;
2. документ, удостоверяващ правото да
упражнява професията в държавата, в която
е придобита правоспособността, когато професията е регулирана в тази държава;
3. когато професията не е регулирана в държавата, в която се упражнява, се представят
доказателства, потвърждаващи упражняването
на професията в продължение най-малко на
една година през последните 10 години – при
пълно работно време, или с равностойна продължителност – при непълно работно време.
(5) Представителят или представляващият
дружеството, съответно съдружието, уведомява председателя на Патентното ведомство за
всяка промяна в обстоятелствата по ал. 1 и 2
в 7-дневен срок от настъпването им.
(6) Уведомлението и приложените към
него документи се представят в превод на
български език.
(7) Представителите, дру жествата или
съдружията по ал. 1 и 2 не се вписват в регистрите по чл. 91, ал. 1. За тях се води списък, който съдържа името на представителя,
съответно наименованието на дружеството
или съдружието, и лицата, които го представляват. Списъкът е електронен и публичен
и е достъпен на интернет страницата на Патентното ведомство.
(8) Еднократният или временният характер
на предоставянето на услугите на територията на Република България се определя от
председателя на Патентното ведомство за
всеки конкретен случай с оглед на срока,
честотата, редовността и непрекъснатостта
на предоставянето на услугите.
(9) Представители или дружества/съдружия
на представители, упражняващи професията
временно или еднократно, може да предоставят услуги само за обекти на индустриална
собственост, за които са придобили право
способност.
(10) Уведомлението за временно или еднократно предоставяне на услуги от чужде
странни представители има действие от датата
на подаването му.
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(11) За неуредените в този член въпроси се
прилагат разпоредбите на Закона за дейности
те по предоставяне на услуги и Закона за
признаване на професионални квалификации.
Преустановяване упражняването на професията представител и отписване от регистъра
Чл. 95. (1) Представителят се отписва от
регистъра по чл. 91, ал. 2:
1. по негово искане;
2. когато се установи, че не отговаря на
изискванията на чл. 85;
3. при смърт.
(2) Дружеството или съдружието се отписва
от регистъра по чл. 91, ал. 3:
1. по негово искане, направено от лицето,
което го представлява;
2. при прекратяване на дружеството на
основание разпоредба на Търговския закон
или на основание, произтичащо от законодателството по регистрация;
3. когато съдружието се прекрати на някое от основанията по чл. 363 от Закона за
задълженията и договорите, или на основание, произтичащо от законодателството по
регистрация;
4. когато членовете на дружеството или
съдружието станат по-малко от двама.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
представителят, съответно дружеството или
съдружието, се отписва в 7-дневен срок от
получаването на искането.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2
представителят, съответно представляващият дружеството или съдружието, уведомява
писмено председателя на Патентното ведомство в 7-дневен срок от настъпване на
обстоятелствата. В случай че Патентното
ведомство служебно установи настъпването
на тези обстоятелства, образува производство
по отписване на представителя, съответно
дружеството или съдружието, по своя инициатива, като им предоставя 14-дневен срок
за становище.
(5) В случаите по ал. 1, т. 3 и ал. 2, т. 3
Пат ен т но т о ведомс т во о т п исва с ъо т ве т ния представител, дружество или съдружие
служебно след справка от Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството или след
получаване на уведомително писмо от представляващия дружеството или съдружието,
което трябва да бъде подадено в Патентното
ведомство в 7-дневен срок от настъпване на
обстоятелството.
(6) Отписването от регистъра се извършва
с мотивирано решение на председателя на
Патентното ведомство или на оправомощен
от него заместник-председател, което подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.
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Дейност на представителите
Чл. 96. (1) Представител ят предоставя
специализирана помощ и услуги в областта
на индустриалната собственост и представлява български и чуждестранни физически
и юридически лица в производствата пред
Патентното ведомство, пред чуждестранни
компетентни органи и пред международни и
европейски организации.
(2) Представителят извършва действия от
името на своя клиент въз основа на писмено
пълномощно.
(3) Представителят има право да преупълномощава друг представител с предоставените
му права само със съгласието на клиента.
Право на достъп до досие
Чл. 97. Представителят има право на достъп до досието на обекта на индустриална
собственост, за който е упълномощен, и има
право да получи копие на документите от
досието, което се съхранява в Патентното
ведомство при условия и по ред, определени с
акт на председателя на Патентното ведомство.
Заверка на документи
Чл. 98. При упражняване на професията си
представителят има право да заверява копия
от документи, които са му предоставени във
връзка или по повод на защитата на правата
върху обектите на индустриална собственост
на негов клиент, които имат силата на официални документи пред Патентното ведомство.
Възнаграждение
Чл. 99. Представителят има право на възнаграждение за своя труд, което се определя
по споразумение между него и клиента.
Клиентска сметка
Чл. 100. (1) Паричните средства, които клиентът предоставя за разходване от представителя, може да се внесат в банка по клиентска
сметка. Сумите по клиентската сметка не са
част от имуществото на представителя и не
подлежат на запориране.
(2) По клиентската сметка се превеждат
суми за заплащане на:
1. разноски и държавни такси;
2. възнаграждения на трети лица, различни
от представителя.
(3) Представителят е длъжен да представи
на клиента си отчет в писмен вид за изразходваните средства.
Задължения на представителите
Чл. 101. (1) В своята дейност представителят е длъжен:
1. да се ръководи от върховенството на
закона и добрите нрави;
2. да упражнява добросъвестно професията
и да не уронва престижа є;
3. да действа с оглед на поръчката и интереса на клиента;
4. да уведомява клиента при наличие на
конфликт на интереси;
5. да пази в тайна информацията, която е
узнал във връзка с упражняване на професията;
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задължението се прилага и в случаите, когато представителят временно е преустановил
упражняването на професията или когато е
отписан от регистъра;
6. да поддържа застраховка „Професионална
отговорност“.
(2) Представителят няма право:
1. да използва способи за привличане на
клиенти, несъвместими с професионалната
етика;
2. да поема работа, за изпълнението на
която знае, че не притежава необходимите
знания и подготовка;
3. да поема представителство, ако за същия
обект е представлявал или представлява друго
лице, чиито интереси са в конфликт с интересите на лицето, което иска представителство.
Отказ от представителство
Чл. 102. (1) Представителят може да се
откаже от поетото представителство, ако
доверието между него и клиента е нарушено,
ако клиентът не съдейства или не плати уговорено възнаграждение или е налице друга
основателна причина.
(2) Представителството се счита за прекратено от датата на писменото уведомяване
на клиента.
(3) По отношение на Патентното ведомство
представителството се счита за прекратено
от датата, на която е постъпило писменото
уведомление в Патентното ведомство.
(4) В едномесечен срок от датата на прекратяване на представителството по ал. 2
представителят е длъжен:
1. да информира к лиента за полу чена
кореспонденция по обекта на индустриална
собственост, по който е осъществено представителство;
2. да върне на клиента или на посочено от
него лице оригиналите на всички документи,
които са му били поверени; представителят
има право да задържи за себе си само копия
на тези документи.
Задължения след прекратяване на дейността
Чл. 103. Представителят е длъжен в едномесечен срок от датата на отписването от
регистъра:
1. да уведоми всички свои клиенти, които
са го упълномощили да ги представлява;
2. да предаде на клиента или на посочено от
него лице оригиналите на всички документи,
които са му били поверени;
3. да п ред п риеме вси ч к и необход и м и
действия, за да бъдат опазени интересите на
клиента.
Права и задължения на дружествата/съдружията на представители и адвокати
Чл. 104. Разпоредбите на чл. 96 – 103 се
прилагат съответно и за дружествата или
съдружията на представители по индустриална собственост и адвокатите, извършващи
дейност по представителство по този закон.
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Имуществена отговорност на лицата, извършващи дейност по представителство, и
техните дружества или съдружия
Чл. 105. (1) Представителите и адвокатите,
упражняващи дейност по представителство по
индустриална собственост на територията на
Република България, и техните дружества или
съдружия носят имуществена отговорност за
вредите, причинени от виновно неизпълнение
на техните професионални задължения.
(2) Отговорността по ал. 1 се осъществява
по общия исков ред.
Застраховка „Професионална отговорност“
Чл. 106. (1) Представителите и адвокатите,
упражняващи дейност по представителство
по индустриална собственост, включително
като членове на дружество или съдружие, са
длъжни да имат сключена застраховка „Професионална отговорност“ за вредите, които
може да настъпят вследствие на неправомерни
действия или бездействия при или по повод
изпълнение на задълженията им.
(2) Минималната застрахователна сума е
20 000 лв. за едно застрахователно събитие и
60 000 лв. за всички застрахователни събития
за срока на застраховката по ал. 1.
(3) Когато представителят упражнява и адвокатска или друга съвместима дейност, към
застраховката „Професионална отговорност“,
която е сключил във връзка с тази дейност, се
допуска да бъдат включени и рискове, които
да покрият отговорността от вредите, които
могат да настъпят от виновно неизпълнение
на задълженията му по този закон.
(4) На п редс та ви т ел и, д ру жес т ва и л и
съдружия се признава застраховка „Професионална отговорност“, издадена в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или
в Конфедерация Швейцария, когато застраховката има действие, покриващо дейността
му на територията на Република България.
(5) Застраховката по ал. 1 се сключва за
срок от една година и покрива отговорността на застрахования по писмени претенции,
предявени в срока на действие на застрахователния договор, за:
1. неправомерни действия или бездействия
на застрахования при или по повод изпълнение
на неговите задължения, извършени в срока
на договора;
2. неправомерни действия или бездействия
на застрахования при или по повод изпълнение
на неговите задължения, извършени в периода
от ретроактивната дата до сключването на
договора; в този случай застрахователят не
отговаря за вреди, настъпили преди сключването на застрахователния договор.
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(6) Ретроактивна дата по смисъла на ал. 5,
т. 2 е датата на започване на дейност по представителство по индустриална собственост от
лицата по ал. 1. За лицата, които са упражнявали дейност повече от 5 години, ретроактивната дата е 5 години преди сключването
на застрахователния договор.
(7) Застрахователният договор се сключва от лицата по ал. 1 в 15-дневен срок от
започване на професионалната им дейност,
като за периода от датата на започване на
професионалната им дейност се договаря
ретроактивно покритие по чл. 355 от Кодекса
за застраховането, в т. ч. за вреди, настъпили
през ретроактивния период, без да се засяга
действието на чл. 355, ал. 2 и 3 от Кодекса
за застраховането.
(8) Застраховката се подновява ежегодно
без прекъсване за времето, през което лицата по ал. 1 упражняват представителство по
индустриална собственост.
(9) При прекратяване на дейността лицата
по ал. 1 са длъжни да сключат допълнителна
застраховка, покриваща период 5 години, следващ прекратяването на дейността, в случай
че вредоносното действие е извършено след
ретроактивната дата по ал. 6.
(10) За неуредените в този член въпроси
се прилагат разпоредбите на Кодекса за застраховането.
Права на клиента
Чл. 107. (1) Клиентът и лицата по чл. 106,
ал. 1 може да се уговорят с договор да бъде
сключена отделна застраховка за обезпечаване на отговорностите на представителя за
конкретен обект.
(2) Клиентът може писмено да изисква
от лицата по чл. 106, ал. 1 доказателства за
валидна застраховка „Професионална отговорност“.
(3) Лицата по чл. 106, ал. 1 са длъжни
да предоставят доказателствата по ал. 2 в
7-дневен срок от датата на получаване на
писменото искане.
(4) Клиентът може да спре всички дължими
плащания към лицата по чл. 106, ал. 1, когато констатира, че те не притежават валидна
застраховка, или в случай че не предоставят
доказателства за такава в срока по ал. 3.“
§ 45. Досегашният чл. 84 става чл. 108.
§ 46. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създават т. 9 и 10:
„9. „Правоспособност“ е признато притежаване на професионална квалификация за
представител по индустриална собственост с
вписването в регистъра по чл. 91, ал. 2.
10. „Стаж за приспособяване“ е стажът,
придобит при вписан в Република България
представител по индустриална собственост, и
се удостоверява с декларация от обучаващия
представител.“
§ 47. В останалите текстове на закона:
1. думите „молба“ и „молбата“ се заменят
съответно с „искане“ и „искането“;
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2. думите „експертизния отдел“ се заменят
със „звеното по чл. 82, ал. 1, т. 1“;
3. думите „недостатъци“ и „несъответствия“
се заменят с „нередовности“, а думата „недостатъците“ се заменя с „нередовностите“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 48. (1) Този закон се прилага за заявките
и исканията, по които няма влязло в сила
решение до влизането му в сила.
(2) По заявките за патенти за изобретения, по които не е постановено окончателно
решение до влизането в сила на този закон
и не е заплатена таксата за проучване и експертиза и таксата за публикация за заявката,
на заявителя се изпраща уведомление, с което
му се предоставя възможност да ги заплати
в тримесечен срок. Ако таксите не бъдат
заплатени в този срок, заявката се счита за
оттеглена и не се публикува.
(3) Този закон не се прилага по отношение
на сроковете, които са започнали да текат
преди влизането му в сила.
§ 49. (1) Представителите, вписани в регистъра по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за представителите по индустриална собственост (ДВ,
бр. 64 от 2017 г.), запазват регистрацията си
и правото да упражняват професията.
(2) Лицата, които до влизането в сила на
този закон са положили успешно изпита по
реда на наредбата по ал. 1, се вписват в регистъра на представителите по индустриална
собственост, без да полагат нов изпит.
(3) Съдружията на представители по индустриална собственост, вписани в регистъра
по наредбата по ал. 1, запазват регистрацията
си и правото да упражняват дейност, ако в
двумесечен срок от влизането в сила на този
закон лицето, което представлява съдружието,
представи в Патентното ведомство писмено
искане, в което са посочени обстоятелствата
по чл. 93, ал. 2, т. 1 – 6, придружено с копие
на актуален договор за съдружие. Когато в
посочения срок постъпи искане съдружието
да продължи да упражнява дейността си под
формата на дружество по чл. 89, в регистъра се
вписва промяната, като дружеството запазва
номера на вписване на съдружието, както и
всички пълномощия, произтичащи от упълномощаването на съдружието, при условие че
бъде представен единен идентификационен
код и се посочат обстоятелствата по чл. 93,
ал. 2, т. 1 – 6. Когато в посочения срок не
бъде подадено писмено искане, съдружието
се отписва служебно от регистъра.
§ 50. В Закона за марките и географските
означения (ДВ, бр. 98 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 3 се изменя така:
„Представителство
Чл. 3. (1) Всяко лице, което съгласно този
закон има правото да извършва действия пред
Патентното ведомство, може да направи това
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лично, чрез адвокат или чрез представител
по индустриална собственост.
(2) Лице по а л. 1, което не е установено в Реп ублика Българи я или в дру га
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, извършва
действия пред Патентното ведомство чрез
адвокат или чрез представител по индустриална собственост.
(3) За представителите по индустриална
собственост, включително техните дружества или съдружия, извършващи дейност по
представителство по този закон, се прилагат
изискванията на глава осма „б“ от Закона
за патентите и регистрацията на полезните
модели.“
2. Създава се чл. 3а:
„Правила за представяне на документи и
за кореспонденция
Чл. 3a. (1) Всички документи в производствата пред Патентното ведомство се представят на български език или с превод на
български език.
(2) Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води
на адрес в Република България, на електронен
адрес или чрез портала за електронни услуги
на Патентното ведомство, ако това е възможно.
При промяна на посочения адрес страната
по производството уведомява Патентното
ведомство в 7-дневен срок от настъпването
на промяната.
(3) Когато страната по производството
пред Патентното ведомство не е посочила
адрес в Република България, на същата се
изпраща уведомление, с което є се предоставя
най-малко 7-дневен срок от получаването му
за посочване на адрес. Когато не е посочен
никакъв адрес, се прилагат правилата за
уведомяване по реда на Административно
процесуалния кодекс, освен ако в този закон
не е предвидено друго.
(4) Когато страната, инициирала производство пред Патентното ведомство, не отстрани
нередовностите в срока по ал. 3, същото се
прекратява.
(5) Проверката за наличието на изискванията по ал. 2 в производствата по заявки за
регистрация на марка или географско означение се извършва по реда на чл. 46, съответно
по чл. 96.“
3. В чл. 5, ал. 2, т. 21 думите „когато е
упълномощен такъв“ се заменят с „или на
адвоката, когато са упълномощени такива“.
4. В чл. 6, ал. 2, т. 6 думите „когато е
упълномощен такъв“ се заменят с „или на
адвоката, когато са упълномощени такива“.
5. В чл. 8, ал. 1 и 5 думите „хартиен и“ се
заменят с „хартиен или“.
6. В чл. 42:
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а) в ал. 1 след думите „по индустриална
собственост“ се добавя „или на адвоката,
които го представляват“;
б) в ал. 3, т. 6 думите „представителя,
когато е упълномощен“ се заменят с „представителя по индустриална собственост или
адвоката, когато са упълномощени такива“.
7. В чл. 49, ал. 2 думите „когато има такъв“ се заменят с „или на адвоката, когато
има такива“.
8. В чл. 65, ал. 7 думите „неговия представител“ се заменят с „лицето, което го
представлява“.
9. В чл. 83, ал. 3 думите „когато има такъв“ се заменят с „или на адвоката, когато
има такива“.
10. В чл. 95, ал. 1 след думите „по индустриална собственост“ се добавя „или на
адвоката, които го представляват“.
11. В чл. 98, ал. 1 след думите „по индустриална собственост“ се добавя „или на
адвоката, които го представляват“.
12. В чл. 105, ал. 2 думите „когато има
такъв“ се заменят с „или на адвоката, когато
има такива“.
13. В чл. 112, ал. 2, т. 3 след думите „по
индустриална собственост“ се добавя „или
на адвокат, когато са упълномощени такива“.
14. В чл. 124, ал. 5 думите „негов представител“ се заменят с „лицето, което го
представлява“.
15. В чл. 128, ал. 3, т. 1 след думите „по
индустриална собственост“ се добавя „или
чрез адвокат“.
§ 51. В Закона за промишления дизайн
(обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; изм., бр. 17 от
2003 г., бр. 43 и 105 от 2005 г., бр. 30 и 73 от
2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.,
бр. 35 от 2010 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 85 от
2017 г. и бр. 98 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Член 5 се изменя така:
„Представителство
Чл. 5. (1) Всяко лице, което съгласно този
закон има правото да извършва действия пред
Патентното ведомство, може да направи това
лично, чрез адвокат или чрез представител
по индустриална собственост.
(2) Лице по а л. 1, което не е установено в Реп ублика Българи я или в дру га
д ържава – ч ленка на Европейск и я съюз,
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство,
или в Конфедерация Швейцария, извършва
действия пред Патентното ведомство чрез
адвокат или чрез представител по индустриална собственост.
(3) За представителите по индустриална
собственост, включително техните дружества или съдружия, извършващи дейност по
представителство по този закон, се прилагат
изискванията на глава осма „б“ от Закона
за патентите и регистрацията на полезните
модели.“
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2. Създава се чл. 5а:
„Правила за представяне на документи и
за кореспонденция
Чл. 5a. (1) Всички документи в производствата пред Патентното ведомство се представят на български език или с превод на
български език.
(2) Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води
на адрес в Република България, на електронен
адрес или чрез портала за електронни услуги
на Патентното ведомство, ако това е възможно.
При промяна на посочения адрес страната
по производството уведомява Патентното
ведомство в 7-дневен срок от настъпването
на промяната.
(3) Когато страната по производството
пред Патентното ведомство не е посочила
адрес в Република България, на същата се
изпраща уведомление, с което є се предоставя
най-малко 7-дневен срок от получаването му
за посочване на адрес. Когато не е посочен
никакъв адрес, се прилагат правилата за
уведомяване по реда на Административно
процесуалния кодекс, освен ако в този закон
не е предвидено друго.
(4) Когато страната, инициирала производство пред Патентното ведомство, не отстрани
нередовностите в срока по ал. 3, същото се
прекратява.
(5) Проверката за наличието на изискванията по ал. 2 в производствата по заявки за
регистрация на промишлен дизайн се извършва
по реда на чл. 36.“
3. В чл. 7, ал. 1 думите „хартиен и“ се
заменят с „хартиен или“.
4. В чл. 8, т. 11 думите „когато такъв е
упълномощен“ се заменят с „или адвоката,
когато са упълномощени такива“.
5. Член 9 се изменя така:
„Достъп до Държавния регистър на промишлените дизайни
Чл. 9. Държавният регистър на промишлените дизайни е електронен и публичен и е
достъпен на интернет страницата на Патентното ведомство.“
6. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявката за регистрация на промишлен
дизайн се подава в Патентното ведомство
по пощата, по факс или по електронен път.
Когато заявката се подава чрез портала за
електронни услуги на Патентното ведомство,
идентификация чрез уникален идентификатор
на заявителя, на представителя по индустриална собственост или на адвоката, които го
представляват, както и електронен подпис не
са задължителни.“
7. В чл. 32, ал. 1, т. 2 думите „когато е
упълномощен такъв“ се заменят с „или на
адвоката, когато са упълномощени такива“.
8. В чл. 54а ал. 4 се изменя така:
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„(4) Председателят на Патентното ведомство издава сертификат за вписването на
представители по индустриална собственост и
техните дружества или съдружия пред Службата на Европейския съюз за интелектуална
собственост и предприема необходимите
действия за това съгласно изискванията на
Регламента.“
9. В § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби
думите „чл. 3, ал. 2“ се заменят с „чл. 84“.
§ 52. В Закона за топологията на интегралните схеми (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.; изм.,
бр. 30 от 2006 г. и бр. 98 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 4 се изменя така:
„Представителство
Чл. 4. (1) Всяко лице, което съгласно този
закон има правото да извършва действия пред
Патентното ведомство, може да направи това
лично, чрез адвокат или чрез представител
по индустриална собственост.
(2) Лице по ал. 1, което не е установено
в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, извършва действия пред
Патентното ведомство чрез адвокат или чрез
представител по индустриална собственост.
(3) За представителите по индустриална
собственост, включително техните дружес
тва или съдружия, извършващи дейност по
представителство по този закон, се прилагат
изискванията на глава осма „б“ от Закона
за патентите и регистрацията на полезните
модели.“
2. Създава се чл. 4а:
„Правила за представяне на документи и
за кореспонденция
Чл. 4a. (1) Всички документи в производствата пред Патентното ведомство се представят на български език или с превод на
български език.
(2) Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води
на адрес в Република България, на електронен
адрес или чрез портала за електронни услуги
на Патентното ведомство, ако това е възможно.
При промяна на посочения адрес страната
по производството уведомява Патентното
ведомство в 7-дневен срок от настъпването
на промяната.
(3) Когато страната по производството
пред Патентното ведомство не е посочила
адрес в Република България, на същата се
изпраща уведомление, с което є се предоставя
най-малко 7-дневен срок от получаването му
за посочване на адрес. Когато не е посочен
никакъв адрес, се прилагат правилата за
уведомяване по реда на Административно
процесуалния кодекс, освен ако в този закон
не е предвидено друго.
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(4) Когато страната, инициирала производство пред Патентното ведомство, не отстрани
нередовностите в срока по ал. 3, същото се
прекратява.
(5) Проверката за наличието на изискванията по ал. 2 в производствата по заявки
за регистрация на топология се извършва по
реда на чл. 27.“
3. В чл. 6, ал. 1 думите „хартиен и“ се
заменят с „хартиен или“.
4. В чл. 26, ал. 1, т. 2 думите „когато е
упълномощен такъв“ се заменят с „или на
адвоката, когато са упълномощени такива“.
5. В § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби
думите „чл. 3“ се заменят с „чл. 84“.
§ 53. В Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (обн., ДВ,
бр. 84 от 1996 г.; изм., бр. 27 от 1998 г., бр. 81
от 1999 г., бр. 86 от 2000 г., бр. 18 от 2004 г.,
бр. 30 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 36 от
2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 58 от 2017 г. и
бр. 98 от 2019 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5в, ал. 1 думите „хартиен и“ се
заменят с „хартиен или“.
2. Създава се чл. 5г:
„Правила за представяне на документи и
за кореспонденция
Чл. 5г. (1) Всички документи в производствата пред Патентното ведомство се представят на български език или с превод на
български език.
(2) Кореспонденцията във връзка с производствата пред Патентното ведомство се води
на адрес в Република България, на електронен
адрес или чрез портала за електронни услуги
на Патентното ведомство, ако това е възможно.
При промяна на посочения адрес страната
по производството уведомява Патентното
ведомство в 7-дневен срок от настъпването
на промяната.
(3) Когато страната по производството
пред Патентното ведомство не е посочила
адрес в Република България, на същата се
изпраща уведомление, с което є се предоставя
най-малко 7-дневен срок от получаването му
за посочване на адрес. Когато не е посочен
никакъв адрес, се прилагат правилата за
уведомяване по реда на Административно
процесуалния кодекс, освен ако в този закон
не е предвидено друго.
(4) Когато страната, инициирала производство пред Патентното ведомство, не отстрани
нередовностите в срока по ал. 3, същото се
прекратява.
(5) Проверката за наличието на изискванията по ал. 2 в производствата по заявки
за издаване на сертификат за нови сортове
растения или породи животни се извършва
по реда на чл. 35.“
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§ 54. Параграф 30, относно чл. 72в, ал. 1
и 8 в частта за европейския патент с единно
действие, и § 31, относно чл. 72ж, ал. 2, 4 и 5
в частта за европейския патент с единно
действие, се прилагат след влизане в сила на
Споразумението относно Единния патентен
съд, подписано в Брюксел на 19 февруари
2013 г. (ратифицирано със закон – ДВ, бр. 32
от 2016 г.).
§ 55. В Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и за преодоляване на последиците (обн.,
ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55,
60, 64 и 71 от 2020 г.) в § 51а от преходните
и заключителните разпоредби числото „21“
се заличава и се създава изречение второ:
„Разпоредбата на чл. 21 се прилага по време
на извънредното положение, съответно на
извънредната епидемична обстановка и 9 месеца след нейната отмяна.“
§ 56. Параграф 55 влиза в сила от 14 юли
2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 октомври 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7604

УКАЗ № 216
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Учредителния
договор на Международната асоциация за
развитие от 24 септември 1960 г., приет от
44-то Народно събрание на 16 октомври 2020 г.
Издаден в София на 21 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за ратифициране на Учредителния договор
на Международната асоциация за развитие
от 24 септември 1960 г.
Член единствен. Ратифицира Учредителния
договор на Международната асоциация за
развитие от 24 септември 1960 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 октомври 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
7625
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
член на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 46 и чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 2
от Изборния кодекс и чл. 93 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условия
та и реда за предлагане на кандидати за
член на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси:
І. Предлагане на кандидати за член на
Централната избирателна комисия и представяне на документите им.
1. Българските неправителствени организации може да правят предложения за член
на Цент ралната избирателна комиси я до
народните представители и парламентарните
групи в 3-дневен срок от приемането на тези
правила от Народното събрание.
2. Предложенията за член на Централната
избирателна комисия се правят от народни
представители, парламентарни групи, както
и от партии и коалиции, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на
Европейския парламент, но не са парламентарно представени, в писмена форма чрез
деловодството на Народното събрание до
Комисията по правни въпроси, в 5-дневен срок
от приемането на тези правила от Народното
събрание. Когато народен представител или
парламентарна група направи предложение въз
основа на предложение на неправителствена
организация по т. 1, това се отбелязва в него.
3. Предложенията съдържат писмени мотиви, в които се обосновават високите професионални и нравствени качества на съответния
кандидат. Към предложението се прилагат
следните документи:
– писмено съгласие на кандидата по образец – приложение № 1 към решението;
– подробна автобиография;
– заверено от кандидата копие от диплома
за завършено висше образование с минимална
образователно-квалификационна степен „магистър“; препоръчително е висшето образование да е по право, информатика и компютърни
науки, математика, обществени комуникации
и информационни науки, политически науки
и социология; удостоверение за юридическа
правоспособност, ако висшето образование е
по специалност „Право“;
– документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж съгласно
чл. 50, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс;
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– писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия по образец – приложение № 2
към решението;
– декларация по образец, свързана с изиск
ванията по чл. 50, ал. 1, т. 1 от Изборния
кодекс – приложение № 3 към решението;
– обстоятелството по чл. 50, ал. 3, т. 1 от
Изборния кодекс се установява служебно от
администрацията на Народното събрание.
ІІ. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с документите по
раздел І се публикуват на специализирания
тематичен сайт на интернет страницата на
Народното събрание. Публикуват се името
и мотивите на народния представител, нап
равил предложението. Публик у ването на
предложенията и документите се извършва в
съответствие със Закона за защита на личните
данни и Закона за защита на класифицираната
информация.
2. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите може да представят
на Комисията по правни въпроси становища
за кандидатите, включващи и въпроси, които
да им бъдат поставени. Средствата за масово
осведомяване могат да изпращат в Комисията
по правни въпроси въпроси към кандидатите, които да им бъдат поставени. Анонимни
становища и сигнали не се разглеждат. Становищата и въпросите се изпращат по пощата
на адрес: гр. София, пл. Княз Александър I
№ 1, Комисия по правни въпроси, или по
електронен път на e-mail: kpv1@parliament.bg.
Становищата и въпросите се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание
в срок до три дни от получаването им при
спазване изискванията на Закона за защита на
личните данни. Не се публикуват конкретни
данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от личния живот на лицата.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за
достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия. Искането за извършване на предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
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граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия се прави от председателя на Комисията
по правни въпроси.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на предложените кандидати
за член на Централната избирателна комисия.
1. Комисията по правни въпроси изслушва
предложените кандидати за член на Централната избирателна комисия, които отговарят
на изискванията за заемане на длъжността
по чл. 50 от Изборния кодекс.
2. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комисията по правни въпроси,
което се излъчва в реално време чрез интернет
страницата на Народното събрание.
3. Комисията по правни въпроси изслушва
вносителя на предложението по поредността
на внасянето му, като кандидатът се представя
в изложение до 2 минути.
4. На кандидата се предоставя възможност да допълни данни от професионалната
си биография, както и да изложи виждането
си за дейността на Централната избирателна
комисия, в изложение до 5 минути.
5. Народните представители може да задават въпроси към кандидата, включително и
такива, постъпили при условията и по реда
на раздел II, т. 2. Времето за изложение на
въпросите е до 2 минути.
6. След изчерпване на зададените въпроси
на кандидата се предоставя възможност за
отговор в изложение до 3 минути.
7. Отказът на кандидат от участие в изслушването не спира процедурата.
8. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на Народното събрание.
9. Комисията по правни въпроси на основа н ие ч л. 93, а л. 4 о т Пра ви л н и к а за
организацията и дейността на Народното
събрание изготвя доклад от изслушването на
кандидатите, който се изпраща за сведение
на народните представители и на президента.
10. След провеждането на публичната процедура парламентарно представените партии
и коалиции, както и партиите и коалициите,
които имат избрани с техните кандидатски
листи членове на Европейския парламент, но
не са парламентарно представени, в еднодневен
срок от изслушването правят предложения до
президента на републиката за назначаването
на член на Централната избирателна комисия
при спазване изискването на чл. 46, ал. 8 от
Изборния кодекс.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Приложение № 1
за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
член на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л.к. № ................................................................ ,
изд. на …...……………. от МВР ............................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/а да бъда предложен/а за
.............................................................................
........................ г.

Декларатор: ....................

Приложение № 2
за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
член на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л.к. № ................................................................ ,
изд. на …...……………. от МВР ............................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/а да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
........................ г.

Декларатор: ....................

Приложение № 3
за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
член на Централната избирателна комисия,
представянето и публичното оповестяване на
документите и изслушването им в Комисията
по правни въпроси
Д Е К Л А РА Ц И Я
Долуподписаният/ата ................................ ,
ЕГН ................................................................... ,
л.к. № ................................................................ ,
изд. на …...……………. от МВР ............................ ,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
отговарям на изискванията за член на
Централната избирателна комисия по чл. 50,
ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс.
Известно ми е, че за декларирани неверни
данни нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
........................ г.
8102

Декларатор: ....................
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РЕШЕНИЕ

във връзка с разискванията по питането на
народните представители Георги Михайлов,
Георги Гьоков, Георги Йорданов, Десислав
Тасков, Илиян Тимчев, Валентина Найденова, Иван Ибришимов и Анна Славова към
министъра на здравеопазването Костадин
Ангелов относно това как се структурират
дейностите и политиката на правителството
в сферата на здравеопазването по отношение
на извънредната епидемична обстановка,
свързана с COVID-19
Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
В срок до един месец Министерск и ят
съвет да актуализира и приведе в действие
Националния план на Република България
за готовност при пандемия.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 22 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8132

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 14
от 15 октомври 2020 г.

по конституционно дело № 2 от 2020 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа
в закрито заседание на 15 октомври 2020 г.
конституционно дело № 2/2020 г., докладвано
от съдията Константин Пенчев.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България във
фазата за решаване на делото по същество.
Делото е образувано на 4.03.2020 г. по искане
на Висшия адвокатски съвет за установяване
на противоконституционност на чл. 208, ал. 1
в частта „а за имоти, предвидени за озеленени
площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“ и
на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) (обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г.;
посл. изм., бр. 62 от 14.07.2020 г.).
В искането се твърди, че с оспорената
разпоредба на чл. 208, ал. 1 в частта „а за
имоти, предвидени за озеленени площи по
чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“ законодате-
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лят е допуснал несправедливо и необосновано
ограничаване на правото на собственост и по
този начин е надхвърлил конституционната
рамка, която поставя принципът за правовата
държава с двата негови елемента – правна
сигурност и материална справедливост. Поддържа се, че собствениците на поземлени
имоти, отредени по устройствените планове
за реализация на мероприятия по обществено
озеленяване, са поставени в неравностойно
положение спрямо останалите собственици
на поземлени имоти, които имат право по
своя инициатива да изготвят необходимите
проекти и да променят предназначението
им за задоволяване на своите нужди. Според
Висшия адвокатски съвет разпоредбата на
чл. 208, ал. 1 ЗУТ, с която е определен 15-годишен срок за отчуждаване, в който частните
собственици търпят съществени ограничения
на собствеността им, води до „лишаване от
собственост“ без предварително и равностойно
обезщетение, с което се нарушава чл. 17, ал. 5
от Конституцията.
По отношение на разпоредбата на чл. 215,
ал. 6 ЗУТ се сочи, че с предвидената с нея
необжалваемост на общите устройствени
планове, както и на техните изменения, необосновано е ограничено правото на защита по
чл. 56 от Конституцията. Висшият адвокатски
съвет твърди, че е налице неравно третиране и ограничаване на правото на защита на
гражданите, тъй като държавата може чрез
областния управител да защити държавните
и обществените интереси, ако смята, че те
са засегнати от акта на местната власт за
одобряване на общия устройствен план, а на
засегнатия гражданин това право е отнето.
Изложени са съобра жени я, според които
чл. 215, ал. 6 ЗУТ противоречи на чл. 120,
ал. 2 от Конституцията, защото е нарушено
основно конституционно право – правото на
собственост, без да е гарантирана възможността за неговата защита чрез съдебно обжалване.
С определение от 9 април 2020 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане по същество. Съдът е конституирал
като заинтересувани институции: Народното
събрание, Министерския съвет, президента на
Република България, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на околната среда и водите, Върховния
касационен съд, Върховния административен
съд, главния прокурор и омбудсмана на Република България.
Отправена е покана да предложат писмени
становища до Асоциацията на българските
административни съдии, Националното сдружение на общините в Република България и
Съюза на архитектите в България.
Поканени са да дадат писмено правно
мнение по предмета на делото проф. д.ю.н
Цветан Сивков, проф. д-р Венцислав Стоянов, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р
Димитър Костов, проф. д-р Дончо Хрусанов,
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проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Павел
Сарафов, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р
Пламен Киров, проф. д-р Снежана Начева,
проф. д-р Христина Балабанова и доц. д-р
Златимир Орсов.
Съдът, като обсъди доводите в искането,
постъпилите по делото писмени становища
и правни мнения, както и относимата правна уредба, за да се произнесе, взе предвид
следното:
1. По искането за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта
„а за имоти, предвидени за озеленени площи
по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“ от Закона
за устройство на територията:
Постъпилите по делото становища и правни
мнения по искането за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 ЗУТ в
частта „а за имоти, предвидени за озеленени
площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“
могат да бъдат обособени в две групи.
В първата група, която включва становището на Върховния административен съд и
правните мнения на проф. д-р Дарина Зиновиева и проф. д-р Христина Балабанова, се
споделят и допълват доводите в искането на
Висшия адвокатски съвет за установяване
противоконституционност на разпоредбата
на чл. 208, ал. 1 ЗУТ в частта „а за имоти,
предвидени за озеленени площи по чл. 61,
ал. 4 – петнадесет години“, което намират
за основателно.
Втората група становища, към която се
отнасят тези на министъра на регионалното
развитие и благоустройството и Съюза на
архитектите в България, намират искането
в тази му част за неоснователно.
Според Върховния административен съд
фиксираният срок от 15 години за започване
на отчуждителното производство за имоти,
отредени по влезлия в сила подробен устройствен план за озеленени площи по чл. 61, ал. 4
ЗУТ, противоречи на същностни елементи на
принципа на правовата държава по чл. 4, ал. 1
от Конституцията. Отлагането на момента на
започване на отчуждаването в полза на държавата или общините за срок от 15 години не
постига предвидима, сигурна и справедлива
правна уредба по отношение на собствениците на такива имоти, а представлява вреда за
тях, за която законодателят не е предвидил
обезвреда. Залегналият в оспорения израз на
чл. 208, ал. 1 ЗУТ дълъг срок от 15 години за
започване на отчуждителното производство
не съответства и на публичния интерес от
изграждане на такива обекти, тъй като за
това време обществените отношения се развиват, при което нуждата от отчуждаване за
такива обекти може да отпадне и да възникне
друга по-голяма обществена нужда, налагаща
изменение на подробния устройствен план.
Проф. д-р Дарина Зиновиева застъпва виждането, че са налице редица неблагоприятни
последици за собствениците, произтичащи от
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статута на имот от типа, предвиден в чл. 208,
ал. 1 ЗУТ за периода от 15 години, без в същото време да е предвидено адекватно обезщетяване за търпяното ограничение в този
период. Поддържа още, че собствениците на
този тип имоти изначално са в неравностойно
положение спрямо останалите собственици
на поземлени имоти, които имат право по
своя инициатива да изготвят необходимите
проекти и да променят предназначението им
за задоволяване на своите нужди.
Проф. д-р Христина Балабанова подкрепя
изцяло мотивите и основанията на искането
в тази му част.
Министърът на регионалното развитие
и благоустройството смята, че нормата на
чл. 208, ал. 1 ЗУТ не е произволно създадена
и не нарушава чл. 6, ал. 2 от Конституцията,
тъй като целта на разпоредбата е не да създаде
условия за неравно третиране на гражданите, а да регламентира диференциран подход,
при който да се реализира отчуждаването
по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост за
обекти – публична собственост. Сроковете
по чл. 208, ал. 1 ЗУТ имат охраняваща роля
за терените (поземлени имоти или части от
тях), които са предвидени по действащите
подробни устройствени планове за изграждане на обекти – публична собственост, с
оглед защита на обществения интерес. Това
допринася за постигане на основните цели,
определени в чл. 1 ЗУТ – устройството на
територията да гарантира устойчиво развитие
и благоприятни условия за живеене, труд и
отдих на населението. За постигане на тези
цели в Закона за устройство на територията
са уредени обществените отношения, свързани с устройството на територията, инвестиционното проектиране и строителството,
както и са определени ограниченията върху
собствеността за устройствени цели.
Съюзът на архитектите в България поддържа, че за всички предвидени от общите
устройствени планове мероприятия за изграждане на комуналните системи срокът за
реализация като цяло трябва да бъде срокът
на действие на общите устройствени планове,
който е приет по съответния законов ред.
Твърди също, че заинтересуваните собственици имат достатъчна гаранция за защита
на техните права за съдебно оспорване на
проектните решения в частта на зелената
система на общината чрез доказателства за
неправилните изводи на екологичната оценка,
ако има такива.
Конституционният съд, за да се произнесе,
съобрази следното:
В разпоредбата на чл. 208 ЗУТ са предвидени три срока, в които следва да започнат
отчуждителните производства по Закона за
държавната собственост и Закона за общинската собственост на недвижими имоти, опре-
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делени по подробните устройствени планове
за изграждане на обекти – публична държавна
или публична общинска собственост:
– петнадесет години от влизане в сила на
подробните устройствени планове за имотите,
предвидени за озеленени площи по чл. 61,
ал. 4 ЗУТ;
– десет години от влизането в сила на
подробните устройствени планове за имотите,
предвидени за изграждане на елементи на
техническата инфраструктура по чл. 64 ЗУТ, и
– пет години от влизане в сила на подробните устройствени планове за имотите,
предвидени за изграждане на всички останали
обекти, публична собственост на държавата
и общините.
Разпоредбата на чл. 208 ЗУТ се намира в раздел I „Условия за принудително отчуждаване
и обезщетяване“ на глава XVII „Обезщетяване
при принудително отчуждаване на недвижими
имоти за изграждане на обекти – публична собственост на държавата и общините“.
В чл. 205, т. 1 – 6 ЗУТ са изброени обектите – публична собственост на държавата и
общините, за които е допустимо принудително
отчуждаване на недвижими имоти, собственост на юридически и физически лица, като
в т. 3 като такъв обект са посочени „озеленени площи за широко обществено ползване“.
Обх ват ът на зелените площи – п ублична
собственост, е очертан в чл. 61, ал. 4 във
връзка с ал. 2 и 3 ЗУТ, а именно – паркове,
градини, улично озеленяване, зелени площи за
ограничено обществено ползване в имотите за
жилищни, вилни, обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси,
ботанически градини и др.
До изтичането на 15-годишния срок по
чл. 208, ал. 1 ЗУТ собствениците на отредени
по устройствените планове частни имоти за
реализация на мероприятия по обществено
озеленяване търпят съществени ограничения
на правото им на собственост.
На първо място, ограничението се състои
в това, че при наличие на влязъл в сила
план държавата и общината имат право на
предимство пред трети лица да изкупят недвижимия имот по пазарни цени, щом според
плана имотът е предвиден за изграждане на
обект – публична държавна или публична
общинска собственост (чл. 199, ал. 1 ЗУТ).
Собственикът може да продаде имота или
части от него на трето лице само след като
го предложи за изкупуване на държавата
или на общината и представи на нотариуса
писмен отказ.
Според доктрината и утвърдената съдебна
практика правомощието разпореждане е основен характеризиращ елемент за правото на
собственост. От римското право е известно
като jus abutendi – правото на собственика да
реши да отчужди своята вещ, като избере и
съответен правоприемник или пък да реши
да запази вещта за себе си. Това доктринал-
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но разбиране се споделя и в практиката на
Конституционния съд, според която „правомощието за разпореждане е задължителен
елемент от имуществените субективни права“
(Решение № 9 от 2017 г. по к.д. № 9/2016 г.).
То съдържа в себе си възможността собственикът на имота да извършва правни сделки
с него, като договаря свободно и определя
цената и купувача (Решение № 8 от 1995 г.
по к.д. № 12/1995 г.).
На второ място, ограничението на правото
на собственост се изразява в обстоятелството,
че в 15-годишния срок от влизането в сила
на подробния устройствен план с отреждане
за озеленяване засегнатите собственици могат да ползват имота единствено съобразно
фактическото положение, заварено към датата
на одобряването на плана. Те имат право да
изградят временни строежи само ако държавата или общината откажат да упражнят
правото си на първи купувач по чл. 199, ал. 2
ЗУТ. Какви могат да бъдат временните строежи е уредено в чл. 50 ЗУТ с оглед характера
на имота – застроен или незастроен. По вид
тези постройки могат да бъдат: пристройка
към законно изградена сграда до 40 кв. м;
преустройство на таванско помещение със задигане на надзида до 1,5 м; ателие; постройка
на допълващото застрояване по чл. 46 ЗУТ;
гараж или ограда. В незастроени имоти до
реализирането на подробния устройствен
план, предвиждащ озеленяване, могат да се
изграждат или поставят само открити обекти
за спортни дейности и площадки за игра въз
основа на разрешение за строеж или разрешение за поставяне – чл. 51, ал. 3 във връзка с
чл. 55 ЗУТ, а останалите такива имоти могат да
се използват и за временни открити паркинги,
пазари за сергийна търговия, преместваеми
обекти по чл. 56, ал. 1 ЗУТ (чл. 55 ЗУТ).
Към посочените ограничения през 15-годишния период по чл. 208, ал. 1 ЗУТ следва да
се добавят и допълнителните общи задължения
на собствениците на имота, които те имат по
силата на различни материалноправни разпоредби – разходи на основание чл. 195 – 196
ЗУТ, евентуална забрана за ограждане на
имота, данъчни задължения.
Невъзможността на собствениците на отредени по устройствените планове частни имоти
за реализация на мероприятия по обществено
озеленяване в 15-годишния срок по чл. 208,
ал. 1 ЗУТ да се ползват и да се разпореждат
с имотите пълноценно по същество намалява
обема на правото им на собственост.
Правото на собственост е най-пълното по
обем вещно право, което има своята уредба
в глава първа на Основния закон – „Основни
начала“. Разпоредбите на чл. 17, ал. 1 и 3 от
Конституцията са гаранция, че правото на
собственост се защитава от закона и че частната собственост е неприкосновена (Решение
№ 5 от 1996 г. по к.д. № 4/1996 г.).
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Принципът на неприкосновеност на частната собственост не изключва правната възможност за ограничаването є и съдържанието
му не е равнозначно на установяването на
абсолютна забрана за такива ограничения.
Направеният извод се потвърждава от обстоятелството, че след прогласяване на този
принцип Конституцията (чл. 17, ал. 5) допуска при определени условия принудителното
отчуждаване на собственост. Потвърждава
се и от това, че Конституцията установява
приоритети – например опазване и възпроизводство на околната среда (чл. 15), съхраняване на обработваемата земя за земеделски
цели (чл. 21), опазване на национа лното
историческо и културно наследство (чл. 23),
закрилата на които е свързана с ограничения
на собствеността.
Разумен баланс между личния и обществения интерес се постига, когато ограничаването на правото на собственост се извършва
при съобразяване на принципа на правовата
държава.
Определеният в оспорения израз на чл. 208,
ал. 1 ЗУТ срок от 15 години за започване
на отчуждителното производство за имоти,
отредени по влезлия в сила подробен устройствен план за озеленени площи по чл. 61, ал. 4
ЗУТ, противоречи на легитимните правни
очаквания и създава правна несигурност,
което противоречи на принципа на правовата
държава. Регулирането на обществените отношения по принудителното отчуждаване на
недвижими имоти на юридически и физически
лица изисква от законодателя предвидима
правна уредба, която да позволява обозримо във времето поведение на държавата и
общините по започване и приключване на
отчуждителното производство след влизане
в сила на подробния устройствен план, така
че да се постигне целта му. Това предполага
своевременно отчуждаване на собствеността
в полза на държавата или общините, за да
бъде удовлетворен публичният интерес от
реализиране на отчуждителното мероприятие
(в случая изграждане на озеленени площи) в
момент, близък до одобряването на подробния устройствен план, срещу предварително
предоставяне на равностойно обезщетение
на собствениците. Отлагането на момента на
започване на отчуждаването в полза на държавата или общините за срок от 15 години не
постига предвидима и сигурна правна уредба
по отношение на собствениците, а представлява вреда за тях, за която законодателят не
е предвидил обезвреда. Залегналият в оспорения израз на чл. 208, ал. 1 ЗУТ дълъг срок
от 15 години за започване на отчуждителното
производство не съответства и на публичния
интерес от изграждане на такива обекти, тъй
като за това време обществените отношения
не са застинали, а се развиват динамично,
при което нуждата от отчуждаване за такива
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обекти може да отпадне и да възникне друга
по-важна обществена нужда, налагаща изменение на подробния устройствен план.
Конституционният съд отчита, че инвестиционната политика на държавата и на общините е свързана с усвояването на средства
по европейски програми, администриране на
държавни инвестиционни заеми, директно
финансиране от държавния или общинския
бюджет. Това са продължителни процеси, които като цяло могат да забавят провеждането
на процедурите по отчуждаване, съответно с
оглед размера на осигуреното финансиране
може да се предвиди изграждане на етапи на
съответния обект и етапно отчуждаване на
засегнатите имоти.
Сроковете по чл. 208 ЗУТ за започване
на отчуждителните процедури по Закона за
държавната собственост и Закона за общинската собственост са предназначени да отговорят на реалните възможности на бюджета
на държавата и на общините за осигуряване
на необходимите средства за отчуждаване
на терените (поземлени имоти или части от
тях), които са предвидени по действащите
подробни устройствени планове за изграждане
на обекти – публична собственост. Поради
това предвиждането на такива срокове само
по себе си не е противоконституционно, а
законодателят е най-добре поставен да определи тяхната продължителност.
Свободата на преценка, с която разполага
законодателната власт в това отношение, обаче
е ограничена от принципа на пропорционалност като компонент на правовата държава.
Изискването за съразмерност е потвърдено в
практиката на Конституционния съд (Решение
№ 20 от 1998 г. по к.д. № 16/1998 г., Решение
№ 1 от 2002 г. по к.д. № 17/2001 г., Решение
№ 15 от 2010 г. по к.д. № 9/2010 г., Решение
№ 2 от 2011 г. по к.д. № 2/2011 г., Решение
№ 14 от 2014 г. по к.д. № 12/2014 г., Решение
№ 2 от 2015 г. по к.д. № 8/2014 г., Решение
№ 7 от 2019 г. по к.д. № 7/2019 г. и др.).
От принципа на пропорционалност произтича изискването намесата в правото на
частна собственост да постига справедлив
баланс между нуждите на общия интерес и
защитата на основните права на гражданите.
При преценката дали е спазен дължимият
баланс Конституционният съд намира, че
15-годишният срок по чл. 208, ал. 1 ЗУТ е
несъразмерно дълъг и съществено надхвърля
необходимото за постигане на дефинираните
цели – не е налице сериозно оправдание за
наложителност на толкова дълъг период, за
започване на отчуждителните производства
по Закона за държавната собственост и Закона
за общинската собственост за имоти, отредени по влезлия в сила подробен устройствен
план за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 ЗУТ.
Несъразмерност е налице и с оглед другите
срокове по чл. 208, ал. 1 ЗУТ, в които следва
да започнат отчуждителните процедури по
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Закона за държавната собственост и Закона
за общинската собственост – 10 години от
влизане в сила на подробния устройствен
план за изграждане на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64 ЗУТ и
5 години от влизане в сила на подробния
устройствен план за изграждане на всички
останали обекти, публична собственост на
държавата и общините.
В рамките на прекомерно дългия срок от
15 години по чл. 208, ал. 1 ЗУТ на собствениците на отредени по устройствените планове
частни имоти за реализация на мероприятия по
обществено озеленяване е наложено да търпят
бездействието на държавната или общинската
администрация, ако тя не предприеме действия
по отчуждаване. Последователно е разбирането на Конституционния съд, че липсата на
добра организация и координация от страна
на отделните държавни или общински органи и служби не може да бъде оправдание за
нарушаване на конституционните права на
собствениците (Решение № 6 от 2013 г. по
к.д. № 5/2013 г.).
По изложените съображения Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 208,
ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за
озеленени площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет
години“ противоречи на Конституцията.
2. По искането за установяване на противоконституционност на чл. 215, ал. 6 от Закона
за устройство на територията:
В становището на Върховни я административен съд и в правните мнения на проф.
д-р Дарина Зиновиева и проф. д-р Христина
Балабанова със съответните аргументи се
подкрепят и развиват доводите в искането
на Висшия адвокатски съвет за установяване
на противоконституционност на разпоредбата на чл. 215, ал. 6 ЗУТ. Министърът на
регионалното развитие и благоустройството,
Националното сдружение на общините в Република България и Съюзът на архитектите
в България намират искането в тази част за
неоснователно.
Върховният административен съд обосновава разбирането, че забраната за съдебно
обжалване на общия устройствен план по
чл. 215, ал. 6 ЗУТ нарушава правото на защита
по чл. 56 от Конституцията, защото създава
ограничения за правните субекти, които не
са обществено оправдани. Като е лишил
гражданите от процесуалната възможност
да обжалват общите устройствени планове
и техните изменения, законодателят не е
осигурил дължимата ефективна възможност
за защита на нарушени или застрашени права пред съдебните или административните
органи. Такова ограничение в правото на
защита може да бъде оправдано само ако
се налага, за да балансира с друга конституционна ценност, каквато в случая според
Върховния административен съд не е налице.
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В становището се навеждат и съображения за
противоречие на чл. 215, ал. 6 ЗУТ с чл. 120,
ал. 2 от Основния закон.
Изразеното от проф. д-р Дарина Зиновиева
правно мнение е, че разпоредбата на чл. 215,
ал. 6 ЗУТ противоречи на чл. 120, ал. 2 от Конституцията, тъй като съществуват специални
хипотези на ЗУТ, при които не е предвидена
възможност за оспорване на изготвения общ
устройствен план, а е налице пряко засягане
на основното право на собственост.
Проф. д-р Христина Балабанова застъпва
виждането, че общият устройствен план поражда правни последици за собствениците
на отделните имоти с факта на промяна на
административния стат ус на тези имоти,
защото в проектите на общи устройствени
планове се съобразяват и предвижданията на
заварените подробни устройствени планове,
одобрени до датата на издаване на разрешенията за изработването им. Освен това общият
устройствен план предопределя решенията
на последващите подробни уст ройствени
планове. Промяната в публичноправната характеристика на имотите пряко се отразява
на отделните правомощия на собствениците
и най-осезаемо върху правомощието за разпореждане. Според проф. Балабанова, щом
като промяната на общия устройствен план
води до промяна в статуса на имотите, то е
налице засягане на защитен от правото интерес – неприкосновеността на собствеността,
което е достатъчно основание за оспорването
им по съдебен ред.
Министърът на регионалното развитие и
благоустройството поддържа, че регламентираната от законодателя необжалваемост
произтича от същността на общия устройствен
план като основен инструмент за провеждане
на политика за пространствено планиране на
територията. Общите устройствени планове
са задължителни при изготвянето на подробните устройствени планове, но нямат пряко
приложение за разрешаване на строителство
съгласно чл. 104, ал. 3 ЗУТ. В становището
се излагат и аргументи в подкрепа на тезата, че с разпоредбата на чл. 215, ал. 6 ЗУТ
законодателят е съобразил съотношението
между обществения и частния интерес и давайки преимущество на обществения интерес,
както и на защитата на основните права на
гражданите, съобразено с чл. 15, 20 и 55 от
Конституцията, не е допуснал противоречие
с чл. 120, ал. 2 от Основния закон.
Националното сдружение на общините в Република България смята, че необжалваемостта
на общите устройствени планове, както и на
техните изменения по чл. 215, ал. 6 ЗУТ, не
накърнява защитата на правото на собственост
и неприкосновеността на частната собственост. С одобрения общ устройствен план не се
създават, отнемат, изменят или ограничават
права и за собствениците и носителите на
ограничени вещни права не възникват правни
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последици. За тези лица правни последици
пораждат последващи, подлежащи на съдебен
контрол актове – влезлите в сила подробни
устройствени планове, защото в тях са определени конкретното предназначение и начин
на устройство на отделните поземлени имоти
и въз основа на тях може да се пристъпи към
отчуждаване след определяне и заплащане
на обезщетение.
Според Съюза на архитектите в България
предвиденото обществено обсъждане преди
приемането на общите и подробните устройствени планове представл ява достат ъчна
гаранция за защита срещу административен
произвол от страна на общината. Акцент в
становището е и възможността за обжалване
на общия устройствен план чрез екологичната
оценка, която е неотменна част от него и
чиято основна цел е да се идентифицират,
опишат и оценят по подходящ начин възмож ните въздействи я от прилагането на
инвестиционните предложения, които тези
планове включват.
Конституционният съд, за да се произнесе,
взе предвид следното:
Съгласно чл. 215, ал. 6 ЗУТ не подлежат
на обжалване общите устройствени планове,
както и техните изменения.
В стремежа си да утвърди принципите
на правовата държава и на разделението на
властите Конституцията закрепва изискване
за съдебен контрол за законност на актовете
и действията на администрацията чрез установяването на обща клауза за обжалване от
гражданите и юридическите лица на всички
административни актове, които ги засягат.
В своята практика Конституционният съд
подчертава фундаменталното значение на разпоредбата на чл. 120, ал. 2 от Конституцията
и нейната основополагаща роля на гаранция
за утвърждаване на принципите на правовата
държава, на разделението на властите и на
подчинението на изпълнителната и съдебната
власт на закона (Решение № 13 от 1993 г. по
к.д. № 13/1993 г., Решение № 21 от 1995 г. по
к.д. № 18/1995 г., Решение № 18 от 1997 г. по
к.д. № 12/1997 г., Решение № 8 от 1999 г. по
к.д. № 4/1999 г., Решение № 3 от 2002 г. по
к.д. № 11/2002 г., Решение № 1 от 2012 г. по
к.д. № 10/2011 г., Решение № 4 от 2019 г. по
к.д. № 15/2018 г. и др.).
Необходимо конституционно условие за
възникване на процесуален правен интерес
от съдебно обжалване по чл. 120, ал. 2 от
Основния закон е административният акт
да засяга лицето, което го обжалва. За да се
изясни съдържанието на това „засягане“, Конституционният съд тълкува разпоредбата на
чл. 120, ал. 2 в неразривна връзка и с чл. 56 от
Конституцията. В чл. 56 е уредено основното
право на защита на всеки гражданин, „когато
са нарушени или застрашени негови права
или законни интереси“. Административният акт „засяга“ по смисъла на чл. 120, ал. 2
от Конституцията граждани и юридически
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лица, когато нарушава или застрашава техни
права или законни интереси. Това обективно
нарушаване или застрашаване на субективно
право или законен интерес на гражданин или
юридическо лице е материалноправното основание за включване на административния
акт в кръга на съдебнообжалваемите актове. Същевременно това материалноправно
основание легитимира процесуалноправния
интерес от съдебното обжалване на административния акт (Решение № 21 от 1995 г. по
к.д. № 18/1995 г.).
Общите устройствени планове, чиято необжалваемост е предвидена с ал. 6 на чл. 215
ЗУТ, несъмнено засягат гражданите и юридическите лица, чиито имоти са включени
в тях. Действително съгласно чл. 104, ал. 3
ЗУ Т общите устройствени планове нямат
пряко приложение за разрешаване на строителство, тъй като не определят конкретното
предназначение на отделните поземлени имоти, а само преобладаващото и най-общото
предназначение и начин на устройство на
отделните структурни части на териториите в техния обхват. Общите устройствени
планове като вид устройствени планове са
съвкупност от предвиждания и тенденции за
развитие на територията и включват мерки от
устройствен характер, насочени към застрояването, опазването на природните ресурси
и обществено-икономическото развитие на
територията, за която се отнасят. Те представл яват инст ру мент за прост ранствено
развитие с дългосрочен характер по отношение на голяма територия и нямат пряко
приложение по отношение на отделния поземлен имот и за разрешаване извършване
на строителство в него. Неразделна част от
всеки общ устройствен план са правилата и
нормативите за неговото прилагане, които
се изработват в съответствие с наредбата по
чл. 13, ал. 1 ЗУТ, а именно Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони (ДВ, бр. 3 от 2004 г.), и се одобряват
едновременно с плана.
Тази правна характеристика на общите
устройствени планове позволява да се заключи, че те не намират пряко приложение
за поземлените имоти в обхвата им. Същевременно предвижданията им, с които
се определят общата структура и преобладаващото предназначение на териториите,
видът и предназначението на техническата
инфраструктура и опазването на околната
среда и обектите на културно-историческото
наследство, са задължителни при изготвянето
на подробните устройствени планове (чл. 104,
ал. 1 ЗУТ). Тъй като подробният устройствен
план е в логична, смислова и формална взаимовръзка с приетия общ устройствен план, то
и засягането на един имот с подробния план,
когато това е във връзка с дадени решения
на общия план, се дължи в последна сметка
на разпоредбите на общия устройствен план.
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В Закона за устройство на територията са
налице хипотези на пряко засягане от общите
устройствени планове на основното право
на собственост на граждани и юридически
лица, чиито недвижими имоти в обхвата
му попадат в територия, предвидена за изграждане на обекти – публична държавна
собственост или публична общинска собственост, както и с цел защита на обществените
интереси – опазване на околната среда и на
човешкото здраве, опазване на земеделски,
горски и защитени територии и защитени зони
(по аргумент от чл. 103а, ал. 1, изр. 2 ЗУТ).
Това засягане се изразява в невъзможността тези собственици да запазят завареното
предназначение по подробния устройствен
план или да преотредят имотите си за друго
съобразно волята и желанието им предвид
това, че за територията, в която попадат
имотите им, е изработен проект на общ устройствен план, предвиждащ изграждането на
обекти – публична собственост на държавата
или общините, срещу който не могат да упражнят правото си на съдебна защита. Тази
категория собственици, а и тези, по отношение на които има одобрен и влязъл в сила
подробен устройствен план за имота им, но
който все още не е реализиран, имат правен
интерес изработеният общ устройствен план
да не влиза в сила, тъй като с влизането му
в сила се спира действието по прилагане на
заварените подробни устройствени планове
в частите, в които с общия устройствен план
се предвижда друго предназначение и начин
на устройство за тези поземлени имоти, а
именно за изграждане на обекти – публична собственост на държавата или общините
(чл. 103а, ал. 3 във връзка с ал. 1 ЗУТ).
Задъл жението подробни ят устройствен
план да съответства на общия устройствен
план (чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2
ЗУТ) поставя посочения кръг собственици на
недвижими имоти в по-неблагоприятно положение спрямо други, за чиито имоти общият
устройствен план не предвижда промяна на
предназначението на територията, в която
попадат, а запазва завареното им предназначение по подробния устройствен план. За
тези неблагоприятно засегнати собственици,
лишени от възможност да обжалват общия
устройствен план поради законовата норма на
чл. 215, ал. 6 ЗУТ, изходът е ясен. Въз основа
на общия устройствен план ще бъде одобрен
подробен устройствен план, който, въпреки че
могат да обжалват, в повечето случаи остава
непроменен, в резултат на което собствеността
им се отнема чрез принудително отчуждаване
по реда на Закона за държавната собственост
и Закона за общинската собственост.
Наистина съгласно чл. 120, ал. 2 от Констит у ци ята съдебни ят конт рол върх у административните актове не е всеобхватен.
Подлежат на контрол за законност всички
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административни актове освен изрично посочените от закона (Решение № 13 от 1993 г.
по к.д. № 13/1993 г.).
В практиката си Конституционният съд
многократно е подчертавал, че правото на
законодателя да изключва отделни категории
административни актове от съдебен контрол
не е абсолютно по своя характер. При упражняването на това свое право Народното
събрание е длъжно да се съобразява с основните конституционни принципи на правовата
държава и защитата на основните права. Когато достъпът до съдебна защита по отношение
на определени административни актове се
стеснява, законодателната целесъобразност не
се ограничава, а необжалваемостта не може
да засяга реализацията на основните права
и свободи на гражданина, освен ако не се
налага за защитата на висши конституционни
ценности, свързани с особено важни интереси
на обществото (Решение № 5 от 1997 г. по к.д.
№ 25/1996 г.; Решение № 1 от 2012 г. по к.д.
№ 10/2011 г.; Решение № 14 от 2014 г. по к.д.
№ 12/2014 г. и др.).
В сл у ча я прег ра ж дането на пътя към
съдебно обжалване на общите устройствени
планове е лишено от конституционна легитимност, тъй като не е обусловено от висша
конституционна ценност, в името на която
правото на защита да отстъпи. Предвидената възможност за обжалване на подробните
устройствени планове не е в състояние да
отстрани допуснатите нарушения при изработване на общите устройствени планове.
Конституционният съд смята също, че
намерението на законодателя да предвиди
необжалваемост на общите устройствени планове не е проведено последователно в духа на
принципа за равенство, тъй като държавата
може чрез областния управител да защити
държавните и обществените интереси, ако
приеме, че те са засегнати от акта на органа
на местно самоуправление за одобряване на
общия устройствен план. С разпоредбата на
чл. 127, ал. 6, изр. 2 ЗУТ е предоставено право
на областния управител да върне решението
на общинския съвет за одобряване на общия
устройствен план за ново обсъждане или да го
оспори пред съответния административен съд
при условията и по реда на чл. 45 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация. Това правомощие на областния
управител е в защита на държавния интерес,
като в същото време възможността за защита
на личния интерес на гражданите е отнета. В
тази насока разпоредбата на чл. 215, ал. 6 ЗУТ
нарушава и материалната справедливост като
елемент от принципа на правовата държава
по чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
Предвид изложеното Конституционният съд
намира, че оспорената разпоредба на чл. 215,
ал. 6 ЗУТ противоречи на Конституцията.
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По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти,
предвидени за озеленени площи по чл. 61,
ал. 4 – петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6
от Закона за устройство на територията (обн.,
ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г.; посл. изм., бр. 62 от
14.07.2020 г.).
Съдията Гроздан Илиев е подписал решението с особено мнение.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Гроздан Илиев

по конституционно дело № 2 от 2020 г.
Подписвам с особено мнение решението
по следните съображения:
Конституционният съд обяви за противоконституционна разпоредбата на чл. 208, ал. 1
в частта „а за имоти, предвидени за озеленени
площи по чл. 61, ал. 4 – петнадесет години“
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г.; посл. изм.,
бр. 62 от 14.07.2020 г.) с основен аргумент,
от който следва диспозитивът, че оспорената разпоредба противоречи на принципа на
правовата държава – чл. 4 от Конституцията.
Съдът се произнесе по същество в тази част,
без да отчете, че на посоченото основание
искането на Висшия адвокатски съвет (ВАдвС)
за установяване на противоконституционност
на оспорената разпоредба е недопустимо.
По въпроса за допустимостта на искането
съдът може да се произнесе във всяка фаза
на конституционния процес – чл. 25, ал. 2 от
Правилника за организацията на дейността
на Конституционния съд.
Съгласно конституционната разпоредба
на чл. 150, ал. 4 правомощията на ВАдвС да
сезира Конституционния съд са ограничени до
възможността да прави искане само с основание по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията – за
установяване противоконституционност на
закон, с който се нарушават права и свободи
на гражданите. Когато законът не съответства
на други конституционни норми и принципи,
какъвто в случая е принципът на правовата
държава – чл. 4 от Конституцията, дори да
се приеме, че нарушението на последния
индиректно/косвено да води до засягане правата и свободите на гражданите, то не може
да бъде предмет на искане по чл. 150, ал. 4
от Конституцията. В този и други подобни
случаи ВАдвС не разполага с правомощието
за пряко сезиране на Конституционния съд.
При твърдяната противоконституционност
той разполага с възможността да уведоми
органите по чл. 150, ал. 1 от Конституцията,
които извършват самостоятелна преценка за
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наличие на основанията по чл. 149, ал. 1 от
Конституцията, за да сезират Конституционния съд. В този смисъл е последователната
практика на Конституционния съд, намерила
израз в Решение № 11 от 18.12.2007 г. по к.д.
№ 6/2007 г.; Определение № 8 от 2.12.2010 г.
по к.д. № 14 от 2010 г.; Определение № 2 от
12.04.2016 г. по к.д. № 12 от 2015 г.; Определение № 1 от 21.02.2019 г. по к.д. № 1 от 2019 г.
ВАдвС може да упражни правомощието
по чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията само
за установяване противоконституционност на
закон, с който пряко се нарушават права и
свободи на гражданите, каквато хипотеза не
е налице в случаите на твърдяно нарушение
на чл. 4 от Конституцията. Изискването за
наличие на пряко противоречие на оспорената
норма на закон със съответната конституционна разпоредба като предпоставка за разглеждане на искането по същество е трайно
застъпено и в практиката на КС – Решение
№ 4 от 15.03.2007 г. по к.д. № 10 от 2006 г.;
Решение № 11 от 3.07.2018 г. по к.д. № 8/2008 г.;
Определение № 2 от 12.04.2016 г. по к.д. № 12
от 2015 г.; Определение № 1 от 21.02.2019 г. по
к.д. № 1/2019 г.; Решение № 11 от 3.07.2018 г.
по к.д. № 8 от 2018 г.
Въпросите относно допустимостта на искането се поставят и в частта, с която се поддържа наличие на противоконституционност
на чл. 215, ал. 6 от ЗУТ поради противоречие
с разпоредбите на чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от
Конституцията.
Оспорената разпоредба на чл. 215, ал. 6 ЗУТ
(Нова – ДВ, бр. 87 от 2010 г.; изм., бр. 82 от
2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) и разпоредбата
на чл. 127, ал. 9, изр. второ от ЗУТ (обн., ДВ,
бр. 65 от 2003 г.; изм., бр. 103 от 23.12.2005 г.)
последователно утвърж дават принципа за
необжалваемост на общите устройствени планове (ОУП). Искане на състав на Върховния
административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 127, ал. 9, изр. 2
от ЗУТ вече е било предмет на разглеждане
по к.д. № 1 от 2006 г. С Решение № 5 от 9 май
2006 г. искането е отхвърлено. При положение
че е налице съвпадение в предмета на двете
разпоредби (чл. 215, ал. 6 и чл. 127, ал. 9 ЗУТ),
както и наличието на влязло в сила предходно
решение на Конституционния съд, съдът не
може повторно да се произнесе по същество
по всяко следващо искане, което има същия
предмет. Това е така, защото решението е с
действие erga omnes – спрямо всички правни
субекти (чл. 14, ал. 5 и 6 ЗКС), включително
Конституционния съд, който е обвързан от
предходните свои актове, и съгласно чл. 21,
ал. 6 от Закона за Конституционен съд (ЗКС),
щом като се е произнесъл с решение, по
същия предмет не могат да се правят нови
искания. Промяната на номерацията на разпоредбите не води до друг извод, след като
става въпрос за един и същ предмет и наведените доводи за противоконституционност
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са същите – отнасят се до необжалваемост на
ОУП, респ. ограничаване правото на защита,
поради което искането се явява недопустимо
(Определение от 12.10.2004 г. по к.д. № 6 от
2004 г., Определение № 5 от 9.10.2007 г. по
к.д. № 6 от 2007 г.).
Конституционният съд с решението по
к.д. № 1 от 2006 г. е разгледал искането по
същество. Обсъдил е твърденията за противоречие на оспорената законова разпоредба
с чл. 17 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията.
Съображенията на съда, с които е отхвърлил
като неоснователни доводите за нарушение
на правото на частна собственост и правото
на защита, не са в противоречие с тълкувателните разрешения, дадени в тълкувателното
решение по к.д. № 12 от 2014 г., които представляват синтезиран израз на практиката
на КС по приложението на чл. 120, ал. 2 от
Конституцията, съобразена и възприета с
решението по к.д. № 1 от 2006 г. Обсъдил е
и предвидените в закона други форми на защита в процеса на одобряване на ОУП, които
са съобразени с обстоятелството, че с такъв
план не се засягат пряко и не се създават,
отменят или ограничават права и за собствениците не се пораждат правни последици,
които да пораждат пряк правен интерес за
обжалване на устройствените планове, каквото изискване като процесуална предпоставка
не противоречи на критериите, установени с
чл. 56 и чл. 120, ал. 2 от Конституцията. При
това положение разглеждането по същество
на новото искане с напълно противоположен
резултат по отношение на правните последици означава пререшаване на казуса, което е
недопустимо.
По същество конституционно неприемлива
е застъпената в решението теза, че разпоредбата на чл. 215, ал. 6 ЗУТ нарушава материалната
справедливост като елемент от принципа на
правовата държава. Основният аргумент в
подкрепа на тезата се свързва с приетата от
съда неравнопоставеност между гражданите
и държавата по отношение упражняване правото на защита. Не се държи сметка обаче
за разликата между правото на защита срещу изпълнителната власт и правозащитната
дейност на овластените държавни органи.
В случая областният управител по силата на
чл. 127, ал. 6, изр. 2 ЗУТ, респ. чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), може да върне
решението на общинския съвет за одобряване
на ОУП или да го обжалва пред съответния
административен съд, но упражнявайки тези
правомощия, той защитава интересите на
всички граждани и юридически лица. Областният управител като държавен орган не
е ограничен да защитава единствено и само
държавния интерес. Той защитава интересите на всички на основание назначаването и
овластяването му с правомощия в Конституцията (чл. 143, ал. 3) и законите (чл. 31, ал. 1,
т. 4 и 5 ЗМСМА) да защитава правовата дър-
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жава и демократичното управление, поради
което е задължен при допуснати нарушения,
свързани с изработване и утвърждаване на
ОУП, да предприеме необходимите действия
за отстраняване на нарушенията на закона,
вкл. и в случаите, когато нарушението засяга
правото на частна собственост.
Конституционен съдия:
Гроздан Илиев
8091

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2020 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на устойчивите
и прозрачни публични финанси“, бюджетна
програма „Защита на публичните финансови
интереси“, с 19 500 000 лв.;
б) „Политика в областта на защитата на
обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма“, бюджетна програма „Митнически контрол и надзор
(нефискален)“, с 1 090 900 лв.;
в) бюджетна програма „Администрация“
с 2 262 700 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на ефективното събиране
на всички държавни приходи“, бюджетна
програма „Администриране на държавните
приходи“, с 22 853 600 лв.
Чл. 2. Със сумата 76 492 400 лв. да се
увеличи показателят по чл. 9, ал. 3, т. 1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 75 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
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§ 3. Постановлението влиза сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 105 925 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. за
еднократно изплащане на допълнителна сума
към пенсиите за ноември 2020 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер
50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора
от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер.
(3) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 6, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 ноември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8104

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 286
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 11 000 000 лв. по бюджета на Ми-
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нистерството на вътрешните работи за 2020 г.
за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с
издаването на българските лични документи.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на управлението и развитието на системата
на Министерството на вътрешните работи“,
бюджетна програма „Информационно осигуряване и административно обслужване“, по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
(2) Със сумата 11 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извършва съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи
за 2020 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомява министъра на
финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8105

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 287
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, приета с Постановление № 219
на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ,
бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от
2018 г., бр. 36 и 101 от 2019 г. и бр. 33, 37 и
77 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3б се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „от 5-годишна възраст
до постъпването им в І клас“ се заличават.
2. В ал. 3, т. 2 думите „от 2- до 4-годишна
възраст“ се заменят с „от 2- до 3-годишна
възраст“.
§ 2. В глава втора се създава чл. 9а:
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„Чл. 9а. Когато обучението в дистанционна форма или синхронното обучение от
разстояние в електронна среда на ученика
се извършва от друго училище, училището,
в което е записан ученикът, превежда 75 на
сто от средствата по стандарта за ученик на
училището, провеждащо обучението, пропорционално на времето, през което ученикът се
е обучавал в дистанционни учебни часове.“
§ 3. Създава се чл. 69а:
„Чл. 69а. (1) Когато обучението в дистанционна форма или обучението от разстояние в
електронна среда на ученика се извършва от
друго училище, обучението се осъществява
в групи, формирани с минимален брой 15 и
максимален брой 30 ученици от един клас,
като в групата може да се включват ученици
от различни училища.
(2) Броят на групите по ал. 1 се определя
от директора на училището, провеж дащо
обучението, в рамките на минималния и
максималния брой на учениците в тях.
(3) Група с брой на учениците под минималния се формира след разрешение на министъра
на образованието и науката по мотивирано
искане от директора на училището, съгласувано с началника на съответното регионално
управление на образованието.
(4) Когато броят на учениците се намали
под норматива за минималния брой, групата може да продължи да функционира след
разрешение на министъра на образованието
и науката по мотивирано искане от директора на училището, съгласувано с началника
на съответното регионално управление на
образованието.“
§ 4. В чл. 71 се създава ал. 9:
„(9) При обявена извънредна епидемична
обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен,
броят на групите по ал. 1 може да се определя
и с брой на учениците в тях под минималния
брой.“
§ 5. В чл. 98, ал. 3 думите „и се разглежда за
предстоящата бюджетна година“ се заличават.
§ 6. В чл. 107 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението по ал. 1 се разглежда в
срок до 10 дни от постъпването му.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В заповедта по чл. 106 се определя
датата, от която се преустановява предоставянето на средства от държавния бюджет на
съответната институция.“
§ 7. В чл. 110, ал. 2 думите „чл. 3, ал. 3“
се заменят с „чл. 3б, ал. 1“.
§ 8. В чл. 112, ал. 5 думите „от 5- до 6-годишна възраст“ се заменят с „в задължителна
предучилищна възраст“.
§ 9. В чл. 116, ал. 1, в основния текст думите „чл. 3, ал. 3“ се заменят с „чл. 3б, ал. 1“.
§ 10. В чл. 119, ал. 1 думите „чл. 3, ал. 3“
се заменят с „чл. 3б, ал. 1“.
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§ 11. В чл. 124 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. при преустановяване на дейността на
институцията.“
2. В ал. 2 думите „началото на предстоя
щата учебна година“ се заменят с „датата,
определена със заповедта по чл. 106“.
§ 12. Създава се чл. 126а:
„Чл. 126а. В случаите по чл. 124, ал. 1,
т. 4 министърът на образованието и науката
издава заповед за преустановяване на предоставянето на средства от държавния бюджет
по инициатива на началника на регионалното
управление на образованието или по писмено
заявление на частната детска градина или
училище.“
§ 13. В чл. 127, ал. 2 думите „по чл. 124,
ал. 1, т. 2 и 3“ се заменят с „по чл. 124, ал. 1,
т. 2 – 4“.
§ 14. В чл. 128 думите „по чл. 125, ал. 1 и
6 и чл. 126“ се заменят с „по чл. 125, ал. 1 и
6, чл. 126 и чл. 126а“.
§ 15. В чл. 129 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Частните детски градини и училища, които са преустановили дейността си,
възстановяват в едномесечен срок от датата
на влизане в сила на заповедта по чл. 126а
неизразходваните средства, получени от държавния бюджет за дейностите по възпитанието и обучението на децата и учениците, на
общината, на чиято територия се намират.“
§ 16. В чл. 130, ал. 1, в основния текст думите „чл. 124, ал. 1, т. 1“ се заменят с „чл. 124,
ал. 1, т. 1 и 4“.
Заключителни разпоредби
§ 17. (1) До началото на учебната 2023 –
2024 година дейностите по предучилищното
образование на децата на 4-годишна възраст
в детските градини и в училищата се финансират със стандарта за дете в задължителна
предучилищна възраст от началото на учебната
година, следваща влязлото в сила решение
на общинския съвет по § 17 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за пред
училищното и училищното образование (ДВ,
бр. 82 от 2020 г.).
(2) В случай че решението по ал. 1 влиза
в сила до 31 декември 2020 г., средствата по
стандарта за дете в задължителна предучилищна възраст се предоставят от първо число на
месеца, следващ месеца на влизането в сила
на решението на общинския съвет.
§ 18. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8106
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г.
във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г. за
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 20 046 913 лв.
за увеличаване капитала на „СОФИЯ ТЕХ
ПАРК“ – АД.
(2) Средствата представляват част от „общите разходи за собственост“ и ще бъдат
използвани за целево увеличение на капитала
на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ – АД, с оглед на
заплащане на разходите за придобиване на
суперкомпютър и съответните експлоатационни разходи за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8107

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 289
ОТ 22 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 4 860 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
с цел закупуване на лекарствени продукти за
лечение на COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
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(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта
на промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2020 г.
Чл. 2. Увеличава утвърдените показатели по
чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. за максимален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2020 г., с
24 300 000 лв. и нови задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2020 г.,
с 9 720 000 лв.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8144

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
ОТ 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма
„Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала“, одобрена с Решение № 285 на
Министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 28 038 780 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната
структура на персонала“, одобрена с Решение
№ 285 на Министерския съвет от 2020 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 24 009 113 лв.,
разпределени съгласно приложението;
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2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта – 89 245 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата – 350 950 лв.;
4. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 3 589 472 лв., в т. ч. за
трансфер за Техническия университет – София, 110 203 лв.
Чл. 2. (1) Допълнителните разходи/трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на
предвидените разходи по централния бюджет
за национални програми за развитие на образованието за 2020 г. – 28 038 780 лв.
(2) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за
делегираните от държавата дейности.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на спорта за учащи и спорта в свободното
време“, бюджетна програма „Спорт за учащи“,
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2020 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на създаване и популяризиране на съвременно
изкуство в страната и в чужбина и достъп
до качествено художествено образование“,
бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета
на Министерството на културата за 2020 г.
Чл. 5. Със сумата 3 479 269 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2020 г., както следва:
1. бюд жетна прог рама „Улесн яване на
достъпа до образование. Приобщаващо образование“ – 132 195 лв.;
2. бюджетна програма „Училищно образование“ – 3 328 794 лв.;
3. бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ – 18 280 лв.
Чл. 6. Министърът на образованието и
науката, министърът на младежта и спорта и
министърът на културата да извършат произтичащите промени по съответните бюджети за
2020 г. и да уведомят министъра на финансите
Чл. 7. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.

Решение № 285 на Министерския съвет от
2020 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката, на министъра на младежта и спорта,
на министъра на културата и на кметовете
на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Hесебър

Бургас

182 890

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 и във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси, и т. 3 от

Поморие

Бургас

145 978

Pуен

Бургас

55 477

Cозопол

Бургас

69 410

Приложение
към чл. 1
Допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините по Национална програма
„Оптимизиране на вътрешната структура на
персонала“ за 2020 година
Списък на общините и средствата по одобр ени
формуляри за институциите за трети транш
2020 г.
Допълнителни трансфери по
Община
Област
бюджетите
на общините
(в лв.)
Банско

Благоевград

80 709

Белица

Благоевград

16 751

Благоевград

Благоевград

269 883

Гоце Делчев

Благоевград

160 523

Гърмен

Благоевград

43 814

Kресна

Благоевград

9 373

Петрич

Благоевград

77 792

Pазлог

Благоевград

75 586

Cандански

Благоевград

283 214

Cатовча

Благоевград

60 217

Cимитли

Благоевград

2 434

Cтрумяни

Благоевград

36 196

Xаджидимово

Благоевград

26 052

Якоруда

Благоевград

41 022

Aйтос

Бургас

103 063

Бургас

Бургас

753 286

Kарнобат

Бургас

135 926

Mалко Tърново Бургас

17 834
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Списък на общините и средствата по одобр ени
формуляри за институциите за трети транш
2020 г.
Допълнителни трансфери по
Община
Област
бюджетите
на общините
(в лв.)

Списък на общините и средствата по одобр ени
формуляри за институциите за трети транш
2020 г.
Допълнителни трансфери по
Община
Област
бюджетите
на общините
(в лв.)

Средец

Бургас

22 963

Габрово

Габрово

187 728

Cунгурларе

Бургас

18 859

Дряново

Габрово

69 580

Царево

Бургас

45 493

Cевлиево

Габрово

129 788

Aврен

Bарна

33 087

Балчик

Добрич

54 117

Aксаково

Bарна

66 183

Генерал Тошево Добрич

52 852

Белослав

Bарна

12 731

Добрич

Добрич

277 213

Бяла

Bарна

15 925

Добричка

Добрич

89 835

Bарна

Bарна

1 256 021

Kаварна

Добрич

201 296

Bетрино

Bарна

325

Kрушари

Добрич

92 941

Bълчи дол

Bарна

15 680

Tервел

Добрич

53 519

Девня

Bарна

24 724

Шабла

Добрич

15 792

Долни чифлик

Bарна

48 230

Aрдино

Kърджали

8 121

Дългопол

Bарна

15 680

Джебел

Kърджали

36 881

Провадия

Bарна

73 891

Kирково

Kърджали

69 369

Cуворово

Bарна

9 520

Kрумовград

Kърджали

50 961

Kърджали

Kърджали

250 581

Bелико Tърново Bелико Tърново

330 752

Eлена

Bелико Tърново

16 404

Mомчилград

Kърджали

34 359

Златарица

Bелико Tърново

19 769

Черноочене

Kърджали

5 688

Лясковец

Bелико Tърново

2 196

Бобовдол

Kюстендил

3 047

Павликени

Bелико Tърново

190 599

Дупница

Kюстендил

128 052

Полски Tръмбеш Bелико Tърново

386

Kочериново

Kюстендил

11 562

Cвищов

Bелико Tърново

99 989

Kюстендил

Kюстендил

230 321

Cтражица

Bелико Tърново

55 265

Hевестино

Kюстендил

1 708

Cухиндол

Bелико Tърново

750

Cапарева баня

Kюстендил

27 744

Брегово

Bидин

10 066

Tрекляно

Kюстендил

437

Bидин

Bидин

237 141

Летница

Ловеч

2 406

Грамада

Bидин

8 600

Ловеч

Ловеч

281 825

Димово

Bидин

962

Луковит

Ловеч

70 596

Mакреш

Bидин

20 283

Tетевен

Ловеч

67 368

Pужинци

Bидин

9 601

Tроян

Ловеч

69 562

Бяла Cлатина

Bраца

54 016

Берковица

Mонтана

126 050

Bраца

Bраца

202 988

Бойчиновци

Mонтана

32 501

Kозлодуй

Bраца

131 255

Георги Дамяново Mонтана

527

Kриводол

Bраца

38 841

Mездра

Bраца

Mизия

Лом

Mонтана

106 519

112 107

Mонтана

Mонтана

74 217

Bраца

50 268

Якимово

Mонтана

19 261

Oряхово

Bраца

66 123

Батак

Пазарджик

18 258

Pоман

Bраца

14 224

Белово

Пазарджик

61 376
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Списък на общините и средствата по одобр ени
формуляри за институциите за трети транш
2020 г.
Допълнителни трансфери по
Община
Област
бюджетите
на общините
(в лв.)

Списък на общините и средствата по одобр ени
формуляри за институциите за трети транш
2020 г.
Допълнителни трансфери по
Община
Област
бюджетите
на общините
(в лв.)

Брацигово

Пазарджик

39 597

Kубрат

Pазград

87 115

Bелинград

Пазарджик

147 193

Лозница

Pазград

75 650

Лесичово

Пазарджик

41 215

Pазград

Pазград

225 456

Пазарджик

Пазарджик

453 959

Cамуил

Pазград

9 069

Панагюрище

Пазарджик

108 387

Цар Калоян

Pазград

10 514

Пещера

Пазарджик

84 543

Борово

Pусе

19 931

Pакитово

Пазарджик

125 755

Бяла

Pусе

53 592

Cептември

Пазарджик

187 968

Иваново

Pусе

19 078

Сърница

Пазарджик

19 102

Pусе

Pусе

424 266

Брезник

Перник

66 329

Cливо поле

Pусе

17 041

Земен

Перник

49 098

Ценово

Pусе

9 300

Перник

Перник

526 817

Главиница

Cилистра

2 860

Белене
Долна Mитрополия

Плевен

18 938

Дулово

Cилистра

84 716

Плевен

146 967

Kайнарджа

Cилистра

65 737

Cилистра

277 760

Долни Дъбник

Плевен

3 634

Cилистра

Искър

Плевен

9 802

Cитово

Cилистра

24 153

Левски

Плевен

5 902

Tутракан

Cилистра

63 835

Hикопол

Плевен

54 606

Kотел

Cливен

51 525

Плевен

Плевен

397 018

Hова Загора

Cливен

135 490

Пордим

Плевен

29 847

Cливен

Cливен

406 037

91 194

Tвърдица

Cливен

25 233

Kнежа

Плевен

Aсеновград

Пловдив

119 621

Баните

Cмолян

31 584

Kалояново

Пловдив

56 321

Девин

Cмолян

205 260

Kарлово

Пловдив

178 240

Доспат

Cмолян

47 299

Кричим

Пловдив

31 160

Златоград

Cмолян

62 768

„Mарица“

Пловдив

174 667

Mадан

Cмолян

51 717

Cмолян

Cмолян

163 226
36 306

Перущица

Пловдив

28 100

Пловдив

Пловдив

1 036 348

Чепеларе

Cмолян

Първомай

Пловдив

236 635

Столична

София-град

Pаковски

Пловдив

100 864

Антон

София област

27 512

„Pодопи“

Пловдив

118 790

Ботевград

София област

74 467

Cадово

Пловдив

90 195

Годеч

София област

23 862

София област

22 820

2 984 463

Стамболийски

Пловдив

52 610

Долна баня

Xисаря

Пловдив

85 837

Драгоман

София област

18 448

Куклен

Пловдив

74 114

Eлин Пелин

София област

100 060

Сопот

Пловдив

18 339

Eтрополе

София област

84 915

Завет

Pазград

38 976

Златица

София област

23 325

Исперих

Pазград

46 084

Ихтиман

София област

40 049
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Списък на общините и средствата по одобр ени
формуляри за институциите за трети транш
2020 г.
Допълнителни трансфери по
Община
Област
бюджетите
на общините
(в лв.)

Списък на общините и средствата по одобр ени
формуляри за институциите за трети транш
2020 г.
Допълнителни трансфери по
Община
Област
бюджетите
на общините
(в лв.)

Kостинброд

София област

93 665

Cтралджа

Ямбол

79 732

Мирково

София област

15 792

„Tунджа“

Ямбол

52 742

Правец

София област

85 788

Ямбол

Ямбол

Cамоков

София област

166 132

Cвоге

София област

29 553

Cливница

София област

4 111

Братя Даскалови Cтара Загора

36 620

Гурково

Cтара Загора

10 421

Гълъбово

Cтара Загора

119 547

Kазанлък

Cтара Загора

181 867

Николаево

Cтара Загора

5 280

Oпан

Cтара Загора

17 228

Павел баня

Cтара Загора

24 555

Pаднево

Cтара Загора

66 784

Cтара Загора

Cтара Загора

528 861

Чирпан

Cтара Загора

36 261

Aнтоново

Tърговище

20 181

Oмуртаг

Tърговище

33 652

Oпака

Tърговище

4 461

Попово

Tърговище

101 409

Tърговище

Tърговище

214 054

Димитровград

Xасково

116 465

Ивайловград

Xасково

19 541

Cвиленград

Xасково

29 914

Cимеоновград

Xасково

25 454

Tополовград

Xасково

16 728

Xарманли

Xасково

78 328

Xасково

Xасково

506 316

Bенец

Шумен

40 214

Bърбица

Шумен

1 673

Kаолиново

Шумен

15 790

Kаспичан

Шумен

44 467

Hикола Kозлево Шумен

32 615

Hови пазар

Шумен

95 925

Cмядово

Шумен

84 443

Шумен

Шумен

457 844

Болярово

Ямбол

20 024

Eлхово

Ямбол

61 266

Общо средства

258 914
24 009 113

8135

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
ОТ 23 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за приобщаващото образование, приета с
Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и
доп., бр. 105 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г. и
бр. 48 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Допълнителното обучение по учебни
предмети е насочено към ученици, които имат
системни пропуски по даден учебен предмет,
които са напреднали по даден учебен предмет, които са отсъствали от училище повече
от 10 учебни дни по уважителни причини,
за които се препоръчва такова обучение в
плана за подкрепа и/или за компенсиране
на липсата на взаимодействие на учителя с
ученици, които се обучават несинхронно от
разстояние в електронна среда при условията
на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО.“
§ 2. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. които са отсъствали от училище повече
от 10 учебни дни по уважителни причини.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Извън общата подкрепа по ал. 1 допълнително обучение по отделни учебни предмети
за компенсиране на липсата на взаимодействие с учителя може да се предоставя и на
ученици, които се обучават несинхронно от
разстояние в електронна среда при условията
на чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „по ал. 2, т. 3“ се заменят с „по ал. 2,
т. 3 и 5“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
6. Създава се нова ал. 8:
„(8) Допълнителното обучение по ал. 3
се осъществява синхронно от разстояние в
електронна среда чрез не по-малко от 10
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учебни часа месечно, разпределени между
учебните предмети в зависимост от дела им
в училищния учебен план.“
7. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 9 и 10.
§ 3. Създава се чл. 61а:
„Чл. 61а. (1) В случай че ученикът се обучава синхронно от разстояние в електронна
среда, му се поставят отсъствия в съответствие с чл. 61.
(2) В случай че ученикът се обучава несинхронно от разстояние в електронна среда
и учителят установи, че в процеса на взаимодействие и обратна връзка за резултатите
от обучението и оценяването по учебния
предмет ученикът не участва, му се поставя
отсъствие за съответния учебен предмет от
графика за деня.“
§ 4. Създава се чл. 191б:
„Чл. 191б. (1) В центъра за специална образователна подкрепа може да се извършва
обучение на ученици, записани в дневна, индивидуална и комбинирана форма на обучение,
и да се осъществяват дейности за подкрепа
за личностно развитие доколкото и ако е
възможно от разстояние в електронна среда
чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии:
1. при извънредни обстоятелства, когато
присъственият образователен процес е пре
установен, както и в случаите по чл. 105, ал. 1,
3 и 5 от ЗПУО, след заповед на министъра на
образованието и науката;
2. при извънредни обстоятелства, както и
в случаите по чл. 105, ал. 5 от ЗПУО, когато
присъственият образователен процес е преустановен само за отделна група или паралелка,
след заповед на директора на центъра;
3. в случаите по чл. 115а, ал. 3 при условия
та на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед на
директора на съответната институция.
(2) Обучение от разстояние в електронна среда може да се извършва за повече от
30 учебни дни за отделен ученик в дневна,
индивидуална или комбинирана форма при
обявена извънредна епидемична обстановка,
когато присъственият образователен процес не
е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства и до
края на извънредната епидемична обстановка:
1. ако пора ди зд равословни п ри чини,
удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в центъра поставя в
риск живота или здравето му;
2. ако пора ди зд равословни п ри чини,
удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в центъра поставя в
риск живота или здравето на лица, с които
той живее на един адрес;
3. по избор на ученика при условията на
чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника
на регионалното управление на образованието.
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(3) Педагогическо взаимодействие с деца в
подготвителните групи в центровете за специална образователна подкрепа може да се
осъществява доколкото и ако е възможно от
разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и
комуникационните технологии, когато поради
извънредни обстоятелства присъствието във
формите на педагогическо взаимодействие
в групите за задължително предучилищно
образование е преустановено и след заповед
на министъра на образованието и науката.
(4) В случаите по чл. 191б, ал. 1, 2 и 3
потребностите на децата и у чениците от
включването им в обучение от разстояние в
електронна среда се определят от координиращия екип по чл. 181, ал. 1.
(5) Обучението и педагогическото взаимодействие от разстояние в електронна
среда, както и условията и редът, при които
те се извършват, се определят в държавния
образователен стандарт за организацията на
дейностите в училищното образование, съответно в държавния образователен стандарт за
предучилищното образование.“
§ 5. Създава се глава осма „Условия и ред
за предоставяне на подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците от разстояние
в електронна среда“ с чл. 193 – 199:
„ Г л а в а

о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА
Чл. 193. (1) Дейности от общата подкрепа
за личностно развитие по чл. 13, т. 1, 2, 4 и 7
и по чл. 15, т. 1 – 6, 11 и 12, както и дейности
от допълнителната подкрепа за личностно
развитие по чл. 82, ал. 5, т. 1, 2, 4 и 5 може
да се осъществяват от детските градини, училищата, центрове за подкрепа за личностно
развитие и специализирани обслужващи звена
доколкото и ако е възможно и от разстояние
в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникацион
ните технологии:
1. при преустановяване на присъствения
образователен процес поради извънредни
обстоятелства, както и в случаите по чл. 105,
ал. 1, 3 и 5 от ЗПУО, след заповед на министъра на образованието и науката;
2. при необходимост от разширяване на
общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, която се осигурява в детските
градини, училищата и центровете за подкрепа
за личностно развитие;
3. в случаите по чл. 115а, ал. 3 при условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО и след заповед
на директора на съответната институция;
4. когато ученикът е преминал на обучение
от разстояние в електронна среда в случаите
по чл. 115а, ал. 4 от ЗПУО.

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

(2) Дейности за подкрепа за личностно
развитие от разстояние в електронна среда
може да се осъществяват и от центровете за
специална образователна подкрепа и включват
индивидуална и групова терапевтична работа,
педагогическа подкрепа и консултиране, както
и занимания по интереси.
(3) Извън дейностите за допълнителна
подкрепа за личностно развитие по ал. 1
регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование може
да провеж дат индивидуални или групови
терапевтични дейности и да осъществяват
консултации от разстояние в електронна среда
на деца и ученици със специални образователни потребности.
Чл. 194. (1) Потребностите от осъществяване на дейности за подкрепа за личностно
развитие по чл. 193, ал. 1 от разстояние в
електронна среда се определят от педагогическите специалисти съвместно с другите
специалисти, които работят с детето или с
ученика, и с координатора по чл. 7.
(2) Предоставянето на дейности за подкрепа за личностно развитие по чл. 193, ал. 1 на
децата и учениците със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби
или с хронични заболявания се извършва
и по предложение на екипа за подкрепа за
личностно развитие на детето или ученика.
(3) Потребностите от осъществяване на
дейности за подкрепа за личностно развитие
по чл. 193, ал. 2 от разстояние в електронна
среда се определят от координиращия екип в
центъра за специална образователна подкрепа
по чл. 181, ал. 1.
(4) Потребностите от осъществяване на
дейности по чл. 193, ал. 3 се определят от съответния специалист от регионалния център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование, който работи с детето или с ученика.
Чл. 195. (1) Дейностите за подкрепа за лич
ностно развитие от разстояние в електронна
среда по чл. 193, ал. 1, 2 и 3 са синхронни и
несинхронни.
(2) При синхронните дейности за подкрепа
за личностно развитие се провеждат синхронни терапевтични и рехабилитационни сесии,
както и занятия, и се осъществява синхронно
взаимодействие на педагогическия или друг
специалист с детето или с ученика.
(3) При несинхронни дейности за подкрепа за личностно развитие се осъществява
наблюдение на несинхронни терапевтични и
рехабилитационни сесии, както и на занятия,
без взаимодействие с педагогическия или друг
специалист и с останалите деца и ученици.
(4) В случаите по ал. 2 и 3 текущата обратна
връзка за резултатите от дейностите за подкрепа за личностно развитие се осъществяват
при синхронно взаимодействие на учителя с
детето или с ученика в електронна среда от
разстояние индивидуално или в група.
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Чл. 196. (1) При организиране провеждането на дейности за подкрепа за личностно
развитие от разстояние в електронна среда
директорът на детската градина, училището
или центъра за подкрепа за личностно развитие, включително центъра за специална
образователна подкрепа, и на специализирано
обслужващо звено:
1. предварително проучва техническата
осигуреност на педагогическите и другите
специалисти и на децата и учениците за работа
от разстояние в електронна среда;
2. определя начина на предоставяне на
подкрепа за личностно развитие от разстоя
ние в електронна среда или друг подходящ
вариант за предоставяне на дейности за подкрепа за личностно развитие в зависимост
от възможностите на институциите по ал. 1
и техническата и технологична обезпеченост,
възрастовите особености и дигиталните умения на децата и учениците;
3. избира съвместно с педагогическ и я
съвет електронна система за провеждане на
дейности за подкрепа за личностно развитие
и за взаимодействие с всички участници в
образователния процес, както и приложенията,
които ще се използват;
4. организира техническото обезпечаване
на педагогическите специалисти с технически
средства за провеждането на дейности за подкрепа за личностно развитие от разстояние в
електронна среда;
5. съвместно с педагогическия специалист
създава организация при необходимост някои
от дейностите за подкрепа за личностно развитие да се провеждат присъствено.
Чл. 197. (1) При осъществяване на подкрепа
за личностно развитие от разстояние в електронна среда дейностите по чл. 193, ал. 1 се
провеждат по график индивидуално или при
необходимост в групи с до 15 деца или ученици, а за децата и учениците със специални
образователни потребности, в риск, с изявени
дарби или с хронични заболявания – в зависимост от оценката на индивидуалните им
потребности и плана за подкрепа на детето
или ученика.
(2) Продължителността на всяка дейност
за подкрепа за личностно развитие по чл. 193,
ал. 1 при обучение от разстояние в електронна
среда е от 20 до 40 минути по преценка на
педагогическите специалисти съвместно с
другите специалисти, които работят с детето
или с ученика, в зависимост от възрастовите
особености и индивидуалните потребности на
децата и учениците.
Чл. 198. (1) За дейности за подкрепа за
личностно развитие от разстояние в електронна среда в случаите по чл. 193, ал. 1,
т. 3 и 4 детето или ученикът, при условията
на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО, подава заявление
до директора на съответната институция по
чл. 196, ал. 1. Към заявлението се прилага
декларация от родителя за осигурени условия

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

за провеждане на дейностите за подкрепа за
личностно развитие и медицински документ
от личен лекар или друг медицински специалист, който наблюдава детето, че може да
се обучава от разстояние в електронна среда.
(2) При възможност институцията по ал. 1
да осигури дейности за подкрепа за личностно
развитие от разстояние в електронна среда
директорът информира родителя за това не
по-късно от следващия работен ден след подаване на заявлението.
(3) С декларацията по ал. 1 родителят се
задължава:
1. да осигури необходимите технически и
технологични условия за пълноценно участие
на детето или ученика в дейностите за подкрепа за личностно развитие;
2. да поддържа редовна комуникация с
институцията по ал. 1 и да се осведомява за
участието и развитието на детето или ученика;
3. да съдейства за спазването на правилата
за провеждане на дейностите за подкрепа за
личностно развитие в институцията по ал. 1;
4. да осигури редовното участие на детето
или ученика в дейностите за подкрепа за лич
ностно развитие и своевременно да уведомява
институцията по ал. 1 за отсъствие на детето
или ученика по уважителни причини;
5. да подпомага процеса на предоставянето на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на детето или ученика.
(4) Дейностите по чл. 193, ал. 1, т. 3 и 4 и
ал. 2 и 3 се прекратяват:
1. по желание на детето или ученика при
условията на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал по неуважителни причини
или не е участвал в обучението по смисъла
на чл. 61а, ал. 2;
3. при неизпълнение на поетите от родителя
задължения с декларацията по ал. 3.
Чл. 199. Дейности по чл. 189 и чл. 190, ал. 3
от ЗПУО може да се извършват от разстояние
в електронна среда при представено заявление
от родителя на детето или ученика до директора на детската градина или училището,
съответно от директора на детската градина
или училището до директора на регионалния
център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, и на документите по
чл. 71, ал. 3, 5 и 6.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8136
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2017 г. за нормиране и заплащане на
труда (обн., ДВ, бр. 34 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 76 от 2017 г.; изм., бр. 8 от 2019 г.; изм. и
доп., бр. 7 от 2020 г.)
§ 1. Създава се чл. 4а:
„Чл. 4а. (1) За времето на синхронно обучение от разстояние в електронна среда педагогическите специалисти изпълняват нормата
си преподавателска работа чрез дистанционни
учебни часове съобразно седмичното разписание, утвърдено от директора.
(2) За времето на несинхронно обучение от
разстояние в електронна среда за изпълнение
на нормата преподавателска работа на педагогически специалист се приема, ако лицето
има изпълнени не по-малко от 5 астрономически часа дневно или 25 астрономически
часа седмично (при 5-дневна работна седмица) за дейности по текуща обратна връзка за
резултатите от обучението и по оценяване на
учениците съобразно график за дистанционните учебни часове и за текущата обратна
връзка и оценяването, утвърден от директора.
(3) За времето на осъществяване на педагогическото взаимодействие при условията на
чл. 68а от ЗПУО за изпълнение на нормата
преподавателска работа на педагогически
специалист в детските градини и в групите
за задължително предучилищно образование
в училище се приема, ако лицето има изпълнени не по-малко от 5 астрономически часа
дневно или 25 астрономически часа седмично
(при 5-дневна работна седмица) за дейности
по провеждане на педагогическото взаимодействие от разстояние в електронна среда,
проследяването на постиженията на децата
и обратна връзка с родителите.
(4) При непълно работно време броят на
часовете по ал. 2 и 3 се определя пропорционално на продължителността на работното
време.
(5) Организацията на отчитането на работата от разстояние в електронна среда се
извършва от директора на детската градина
или училището.“
§ 2. В чл. 11 се създава т. 6:
„6. в училищата, провеждащи обучение от
разстояние в електронна среда в случаите по
чл. 115а, ал. 1, 3, 4 и 5 от ЗПУО.“
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) При определяне на числеността на
персонала в училищата, които извършват
обучение на ученици от друго училище в
дистанционна форма или от разстояние в
електронна среда, се гарантира освен изпълнението на дейностит е по ал. 1 и провеждането на обучението в групите, формирани от
ученици от други училища.“
§ 4. В чл. 20, ал. 2 се създава т. 6:
„6. за провеждане на допълнително обучение на ученици за компенсиране на липсата
на взаимодействие на учителя с ученици,
които се обучават несинхронно от разстояние
в електронна среда при условията на чл. 115а,
ал. 4 от ЗПУО.“
Заключителни разпоредби
§ 5. В чл. 15а, ал. 1 от Наредба № 10 от
2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.;
изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 и
82 от 2018 г., бр. 32 и 72 от 2019 г.; доп., бр. 43,
78 и 85 от 2020 г.) думите „за учениците от
V до XII клас“ се заменят с „за учениците от
IV до XII клас“.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
8092

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация на
гражданските въздухоплавателни средства
в Република България (обн., ДВ, бр. 9 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2006 г.; изм.,
бр. 7 от 2014 г.; доп., бр. 85 от 2015 г.; изм. и
доп., бр. 55 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 19 думите „Гражданската въздухоплавателна администрация“ се заменят
с „Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна администрация“.
§ 2. В чл. 21 думата „приложението“ се
заменя с „приложение № 1“.
§ 3. В чл. 24 се създават ал. 3 – 7:
„(3) Огледите и проверките на въздухо
плавателното средство се извършват на място, посочено от заявителя, където се намира
въздухоплавателното средство, от инспектори
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или дистанционно
чрез използване на подходящи електронни
средства и технологии.
(4) Дистанционни огледи и проверки на
възд у хоплавателно средство се доп ускат,
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ако към момента на извършването им възд у хоп лават елно т о средст во има ва ли дно
удостоверение за летателна годност, издадено в съответствие с приложение № 8 на
Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване от държава, която е ратифицирала конвенцията.
(5) Когато въздухоплавателното средство се
представя за дистанционен оглед и проверка,
собственикът, владелецът или държателят
посочва квалифицирано лице, притежаващо
одобрение за персонал за преглед на летателна
годност (EASA Форма 4), издадено по реда
на Регламент (ЕС) 1321/2014 на Комисията от
26 ноември 2014 г. относно поддържането на
летателната годност на въздухоплавателните
средства и авиационните продукти, части и
устройства и относно одобряването на организациите и персонала, изпълняващи тези
задачи (ОВ, L 362 от 2014), което да документира извършената инспекция и да попълни
карта за проверка по образец (приложение
№ 2). Квалифицираното лице в срок до 7 дни
предоставя на Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна администрация“ оригинала
на попълнената и подписана от него карта
за проверка.
(6) Ако Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ установи, че
резултатът от основния преглед на въздухоплавателното средство, проведен дистанционно, е
недостатъчен за формулиране на заключение,
насрочва допълнителни огледи и проверки
на място, посочено от заявителя, където се
намира въздухоплавателното средство.
(7) Собственикът, владелецът или държателят представя пред Главна дирекция
„Гра ж данска възд у хоп лавателна а дминистрация“ доказателства, потвърждаващи, че
монтираните на въздухоплавателното средство
транспондер и/или аварийни предаватели са
кодирани с определения код за Република
България.“
§ 4. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Огледите и проверките на въздухо
плавателното средство се извършват на място, посочено от заявителя, където се намира
въздухоплавателното средство, от инспектори
на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ или дистанционно
чрез използване на подходящи електронни
средства и технологии.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
след думата „плоча“ се поставя запетая и се
добавя „заличени са присвоените кодове на
монтираните на въздухоплавателното средство
транспондер и/или авариен предавател“.
§ 5. Досегашното приложение към чл. 21
става приложение № 1.
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§ 6. Създава се приложение № 2 към чл. 24, ал. 5:
„Приложение № 2
към чл. 24, ал. 5
КАРТА ЗА ПРОВЕРКА НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО
тип ВС:

собственик:

зав. №

оператор:

рег. знак:
№

ЧЕК-ЛИСТ ЗА ИНСПЕКЦИЯ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО
(съгласно изискванията на Наредба № 7
от 1999 г.)

дата:
описание

критерии

оценка

бележки

1. Проверка на поставените национални
и регистрационни знаци на ВС

Оценка спрямо изискванията на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация
на гражданските въздухоплавателни
средства в Република България

2. Поставена е негорима табелка с нацио
нални и регистрационни знаци

Оценка спрямо изискванията на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация
на гражданските въздухоплавателни
средства в Република България

3. Проверка на надписи и етикети на
ВС – наличност, език, състояние

Оценка спрямо изискванията на Наредба № 7 от 1999 г. за регистрация
на гражданските въздухоплавателни
средства в Република България и
документите на производителя на ВС

4. Проверка на общо състояние на тяло

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

5. Проверка на общо състояние на крило

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

6. Пр оверк а на о бщо с ъ с т оя н ие на
опашни плоскости

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

7.

Проверка на общо състояние на колесник

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

8. Проверка на общо състояние на мотогондоли и двигатели

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

9.

Проверка на общо състояние на остъкление

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

10. Проверка на общо състояние на врати
и люкове

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

11. Проверка на общо състояние на пилотска кабина

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

12. Проверка на общо състояние на пътнически салон

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

13. Проверка на общо състояние на багажни отсеци

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

14. Проверка на общо състояние на технически отсеци

Визуален оглед по маршрута за предполетен преглед на ВС

Декларирам, че на дата ……… е извършен основен преглед на въздухоплавателното средство
и не е констатирано несъответствие, което да възпрепятства регистрирането на ВС.
Име, фамилия и подпис на квалифицирано лице: ……………………………………………………………………….“
Допълнителна разпоредба
§ 7. Навсякъде в наредбата думите „Гражданска въздухоплавателна администрация“ се поставят в кавички и пред тях се добавя „Главна дирекция“.
Министър:
Росен Желязков
8126
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НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 1 от 2015 г. за реда и начина
за осъществяване на контролно-ревизионна
дейност от контролните органи на Националния осигурителен институт (обн., ДВ, бр. 28
от 2015 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 1 се изменя така:
„(1) Контролът по чл. 1 се осъществява
чрез извършване на ревизии и проверки на
осигурителите, самоосигуряващите се лица,
физическите лица, органите на медицинската
експертиза на временната неработоспособност,
лечебните заведения и изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. на достъп до всички помещения на контролираното лице, свързани с осъществяваната
от него дейност и предмета на възложената
ревизия и/или проверка;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. да изискват необходимите документи, данни, сведения, справки, декларации,
обяснения и други носители на информация,
свързани със спазване на осигурителното
законодателство, сключените договори с изпълнителите на дейността по профилактика
и рехабилитация и нормативните актове във
връзка с медицинската експертиза на временната неработоспособност;“
в) в т. 3 думите „банковите“ се заменят с
„платежните“.
2. В ал. 2, т. 1 думите „физическите лица
или на юридическите лица“ се заменят с
„физическите лица, на юридическите лица
и/или на осигурителите“.
§ 3. В чл. 6 думите „по чл. 3, т. 1 и 3“ се
заличават.
§ 4. В чл. 7 ал. 2 се изменя така:
„(2) Плановите ревизии са:
1. пълни ревизии по разходите на държавното обществено осигуряване;
2. ревизии по разходите на държавното обществено осигуряване във връзка с дейността
по профилактика и рехабилитация.“
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „ревизии“ се добавя
„по чл. 7, ал. 2, т. 1“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Плановите ревизии по чл. 7, ал. 2,
т. 2 се извършват за всеки от периодите от
1 януари до 30 юни, от 1 юли до 31 август и
от 1 септември до 31 декември в срок до един
месец от изтичане на съответния период, но
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не по-късно от един месец от прекратяване на
дейността по профилактика и рехабилитация.“
§ 6. В чл. 10 думите „подлежащите на
планови ревизии осигурители“ се заменят с
„осигурителите, подлежащи на планови ревизии по чл. 7, ал. 2, т. 1“ и се поставя запетая.
§ 7. В чл. 11, ал. 1, т. 3 след думата „ревизията“ се поставя точка и запетая и се създава
изречение второ: „ревизия по чл. 7, ал. 2, т. 2
се извършва съвместно от контролните органи
по чл. 3, т. 1 и 2;“.
§ 8. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Срокът за извършване на ревизията
започва да тече от датата на връчването на
заповедта и е:
1. до три месеца за ревизиите по чл. 7,
ал. 2, т. 1 или ал. 3;
2. до един месец за ревизиите по чл. 7,
ал. 2, т. 2.“
2. В ал. 2 думите „същият може да бъде
продължаван с до два месеца със заповед за
удължаване на срока от органа по чл. 11, ал. 2,
възложил ревизията“ се заменят с „органът
по чл. 11, ал. 2, възложил ревизията, може да
удължи извършването є с до два месеца, а
за ревизиите по чл. 7, ал. 2, т. 2 – с до един
месец“.
§ 9. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ревизираното лице осигурява подходящо място и условия за провеждане на
ревизията и определя лица за контакт с контролните органи и за оказване на съдействие
при извършването є.“
2. В ал. 4 след думата „ревизията“ се добавя
„при ревизираното лице“, а думите „по реда
на ал. 1“ се заличават.
§ 10. В чл. 15, ал. 1 думите „ревизираното
лице“ се заменят с „лицето, на което следва
да бъде извършена ревизия по чл. 7, ал. 2, т. 1
или ал. 3“ и се поставя запетая.
§ 11. В чл. 16 след думата „системи“ се
поставя запетая и се добавя „а при ревизия
по чл. 7, ал. 2, т. 2 – и с договора, сключен
със съответния изпълнител на дейността по
профилактика и рехабилитация за съответната година“.
§ 12. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) След започване на ревизия
контролните органи са длъжни:
1. да се запознаят с функционалната структура на ревизираното лице и организацията
на счетоводната отчетност;
2. в зависимост от предмета на ревизията
да изискат:
а) справка по образец, утвърден от управителя на НОИ, за издадените документи за
осигурителен стаж и осигурителен доход;
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б) справка по образец, утвърден от управителя на НОИ, за лицата, останали без
работа поради уволнение, което е признато
за незаконно от компетентните органи, и
възстановени на работа;
в) декларация по образец, утвърден от
управителя на НОИ, за платежните сметки
на ревизираното лице;
г) декларация по образец, утвърден от управителя на НОИ, за свързани лица;
д) други справки и декларации;
е) документите по чл. 12, ал. 1 от Наредба
№ 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на
паричните помощи за профилактика и рехабилитация, приета от Надзорния съвет на
НОИ (ДВ, бр. 17 от 2007 г.);
ж) справка от издадени/анулирани протоколи за извършени услуги по профилактика
и рехабилитация;
з) справка/справки за приети/неприети
данни от издадени протоколи за извършени
услуги по профилактика и рехабилитация.
(2) За установяване достоверността на информацията в предоставените от ревизираното
лице справки по ал. 1, т. 2 контролните органи
задължително проверяват документите, въз
основа на които същите са изготвени.“
§ 13. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и думата
„ревизията“ се заменя с „ревизия по чл. 7,
ал. 2, т. 1 или ал. 3“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При извършване на ревизия по чл. 7,
ал. 2, т. 2:
1. контролните органи по чл. 3, т. 1 проверяват:
а) удостоверенията по чл. 8, ал. 1 от Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане
на паричните помощи за профилактика и
рехабилитация;
б) качеството и порциона на храната за
пребиваващите правоимащи лица при съоб
разяване с определеното с договорите доплащане от тях за един храноден за съответната
календарна година;
в) протоколите, издадени по чл. 13 от Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане
на паричните помощи за профилактика и
рехабилитация, за съответствие на:
аа) броя на нощувките с продължителност
та на престоя, отразен в книгата за приети
и изписани лица;
бб) броя на хранодните с продължителност
та на престоя, отразен в книгата за приети
и изписани лица;
вв) броя и вида на основните диагностични
и терапевтични процедури с тези, отразени в
лечебно-процедурния картон;
гг) изразходваните средства за нощувки,
частична парична помощ за хранене и основни диагностични и терапевтични процедури
с продължителността на престоя за лицата,
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прекратили профилактиката и рехабилитацията преди срока, определен в удостоверението,
както и документите, доказващи причината
за прекратяването;
г) датата на представяне на данните от
протоколите по чл. 13 от Наредба № 1 от
2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация;
2. контролните органи по чл. 3, т. 2 проверяват:
а) книгите за приети и изписани лица
при условията и по реда на Наредба № 1 от
2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация;
б) медицинските направления за:
аа) съответствие на вписаните диагнози с
медицинските показания и противопоказания
за извършване на рехабилитация в изпълнителя на дейността;
бб) отразяване на резултатите от лечението,
заключенията и препоръките на лекарите;
в) лечебно-процедурните картони за:
аа) отразяване на диагнозите, диетите по
Певзнер, назначените основни диагностични
и терапевтични процедури, тяхната дозировка
и кодовете им;
бб) вписване на дата и час на извършване
срещу всяка процедура, както и за подписи
на извършителя и на лицето;
вв) съответствие на назначените основни
диагностични и терапевтични процед у ри
със заболяването, посочено в медицинското
направление;
г) диетичния режим, назначен на лицата;
д) санитарно-хигиенните и противоепидемичните изисквания на всички функционални
звена.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Констатациите във връзка с проверените документи по ал. 2, т. 2 се отразяват в
протокол по образец, утвърден от управителя
на НОИ.“
§ 14. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. По време на ревизия по чл. 7, ал. 2,
т. 1 или ал. 3 и при изрично искане на правоимащите лица ревизиращите органи могат
да заверяват осигурителните им книжки.“
§ 15. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) При извършване на ревизията съответните длъжностни лица на ревизираното лице
са длъжни да представят на ревизиращите
органи:
1. всички документи, сведения, справки,
декларации, обяснения и носители на информация, свързани с целта и обхвата на
възложената ревизия;
2. доказателства за установени от тях
несъответствия по приети от Националния
осигурителен институт данни от издадени про-
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токоли по чл. 13 от Наредба № 1 от 2007 г. за
ползване и изплащане на паричните помощи
за профилактика и рехабилитация.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 2 ревизиращите
органи съставят констативен протокол по
образец, утвърден от управителя на НОИ,
за протоколите по чл. 13 от Наредба № 1 от
2007 г. за ползване и изплащане на паричните
помощи за профилактика и рехабилитация,
които следва да бъдат анулирани и издадени
отново. Екземпляр от съставения констативен
протокол се изпраща в дирекция „Финансовосчетоводна дейност“ в Централното управление на Националния осигурителен институт
в срок до 3 работни дни от връчването му
на ревизираното лице, което следва да възстанови пълния размер на сумите, изплатени
му от НОИ, въз основа на подлежащите на
анулиране протоколи.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато в хода на ревизията се установят
данни за извършено престъпление от значение
за изхода на производството, то се спира, а
материалите се изпращат на прокуратурата.
Производството се възобновява, когато отпадне основанието за неговото спиране. Непосредствено след узнаване на обстоятелството
за отпадане на основанието се издава заповед
за възобновяване на производството по чл. 11,
ал. 3, която се връчва на заинтересованите
лица и не подлежи на обжалване.“
§ 16. В чл. 23, ал. 2 се създават т. 6 и 7:
„6. протоколите по чл. 18, ал. 3;
7. констативните протоколи по чл. 20, ал. 2.“
§ 17. В чл. 24, ал. 6 след думите „нормативни разпоредби“ се поставя запетая и се добавя
„а при ревизия по чл. 7, ал. 2, т. 2 – също и
протоколите по чл. 18, ал. 3 и констативните
протоколи по чл. 20, ал. 2“.
§ 18. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В основния текст след думите „чл. 3“
запетаята и думите „т. 1 и 3“ се заличават.
2. В т. 1 след думата „осигуряване“ се поставя запетая и се добавя „а за паричните помощи за профилактика и рехабилитация – и на
договорите, сключени за съответната година“.
§ 19. В чл. 30, ал. 2 думите „същият може
да бъде продължаван с до един месец със
заповед за удължаване на срока от органа
по чл. 29, ал. 2, възложил проверката“ се заменят с „органът по чл. 29, ал. 2, възложил
проверката, може да удължи извършването
є с до един месец“.
§ 20. В чл. 31, ал. 1 след думите „проверяваното лице“ се поставя запетая и се добавя „в
помещенията на изпълнителите на дейността
по профилактика и рехабилитация“.
§ 21. В чл. 37 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „нормативните актове по ДОО“ се поставя запетая и се добавя
„включително и на сключените за съответната
година договори за провеждане на дейността
по профилактика и рехабилитация“.
2. В ал. 2 думите „осигурителите, осигурените и самоосигуряващите се лица“ се
заменят с „осигурителите, изпълнителите на
дейността по профилактика и рехабилитация,
осигурените и самоосигуряващите се лица“.
§ 22. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 9:
„9. за изпълнителите на дейността по профилактика и рехабилитация – ТП на НОИ по
мястото на извършване на дейността.“
§ 23. В § 2 от заключителните разпоредби
след думите „чл. 108, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване“ се добавя „и чл. 17 от
Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика
и рехабилитация“.
Управител:
Ивайло Иванов
8082

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-05-918
от 20 октомври 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закон
за статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки нареждам:
I. Определям праговете за деклариране по
системата „Интрастат“ за 2021 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 270 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 430 000 лв.
II. Определям праговете за статистическа
стойност по системата „Интрастат“ за 2021 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 14 700 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 7 300 000 лв.
III. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата
„Интрастат“ за 2021 г. – 390 лв.
IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата „Интрастат“
за 2021 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Държава членка партньор:
а) изпращания – държава членка на получаване;
б) пристигания – държава членка на изпращане.
3. Държава на произход (при пристигания).
4. Вид на сделката.
5. Условия на доставка.
6. Вид транспорт.
7. Националност на транспортното средство.
8. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
9. Нето тегло – килограми.
10. Количество по допълнителна мярка.
11. Стойност.
12. Статистическа стойност.
Председател:
С. Цветарски
8081

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-271
от 7 октомври 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Добри дол, община Аврен, област Варна.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8067

ЗАПОВЕД № РД-18-272
от 7 октомври 2020 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Ресилово, община Сапарева баня, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8068
ЗАПОВЕД № РД-16-35
от 12 октомври 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Балван, с. Ветринци,
с. Никюп, с. Хотница, община Велико Търново,
и гр. Павликени, община Павликени, област
Велико Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Сървей груп“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-4 от 23.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, общината и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването в „Държавен
вестник“ на заповедта собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8069
ЗАПОВЕД № КД-14-136
от 12 октомври 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-95837-5.08.2020 г.
от СГКК – Плевен, 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 (КККР) на: гр. Червен
бряг, EKATTE 80501, община Червен бряг, одоб
рени със Заповед № РД-18-48 от 15.09.2015 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геоде
зия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 80501.687.762:
площ: 76 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.687.763:
площ: 96 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.687.764:
площ: 27 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.687.765:
площ: 116 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.687.766:
площ: 236 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.248.885:
площ: 43 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.248.886:
площ: 90 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.262.904:
площ: 330 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.263.905:
площ: 157 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.264.903:
площ: 15 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.264.904:
площ: 125 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.264.905:
площ: 92 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.844:
площ: 520 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.845:
площ: 509 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.846:
площ: 110 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.847:
площ: 954 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.848:
площ: 848 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.855:
площ: 490 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.856:
площ: 197 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.857:
площ: 725 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.858:
площ: 126 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.859:
площ: 2361 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 80501.227.860:
площ: 1497 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.861:
площ: 586 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.862:
площ: 424 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.343.960:
площ: 516 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.343.961:
площ: 567 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.343.962:
площ: 599 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.343.963:
площ: 866 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.343.964:
площ: 166 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.343.965:
площ: 141 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.141.807:
площ: 4589 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.146.688:
площ: 1465 кв. м, за линии на релсов транспорт,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.118.798:
площ: 72 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.172.793:
площ: 75 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.172.794:
площ: 37 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.173.795:
площ: 166 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.683.798:
площ: 4914 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 80501.683.799:
площ: 308 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 80501.687.1:
иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 81 096 кв. м, площ след
промяната: 80 682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.687.761:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 2356 кв. м, площ
след промяната: 2269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.689.1:
иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 79 160 кв. м, площ след
промяната: 79 109 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80501.248.1:
лозе, собственост на Даниел Върбанов Жунтовски,
площ преди промяната: 2748 кв. м, площ след
промяната: 2710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.248.3:
насип, насипище, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 10 891 кв. м, площ
след промяната: 10 828 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.248.884:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 6425 кв. м, площ
след промяната: 6740 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.251.6:
лозе, собственост на Йото Павлов Йотов, Иван
Павлов Йотов и Петър Лилков Петров, площ
преди промяната: 4498 кв. м, площ след промяната: 4379 кв. м,;
поземлен имот с идентификатор 80501.251.7:
нива, собственост на Кунчо Стойчев Кънов,
площ преди промяната: 5416 кв. м, площ след
промяната: 5212 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.251.8:
нива, собственост на Димитра Петрова Андреева
и Петър Иванов Христов, площ преди промяната:
2428 кв. м, площ след промяната: 2403 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.254.24:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 1675 кв. м, площ след
промяната: 1623 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.256.25:
нива, собственост на Дочка Иванова Димитрова,
площ преди промяната: 1013 кв. м, площ след
промяната: 788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.256.28:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5601 кв. м, площ след
промяната: 5414 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.256.29:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5600 кв. м, площ след
промяната: 5411 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.256.899:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1857 кв. м, площ след промяната:
1842 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.256.901:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 765 кв. м, площ
след промяната: 1400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.257.20:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 5773 кв. м, площ след
промяната: 5247 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.257.21:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 5483 кв. м, площ след
промяната: 4829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.257.898:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1907 кв. м, площ след промяната:
1884 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.258.21:
нива, собственост на Петър Лилков Петров,
площ преди промяната: 4983 кв. м, площ след
промяната: 4555 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80501.258.25:
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 3791 кв. м, площ след
промяната: 3267 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.258.896:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1923 кв. м, площ след промяната:
1902 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.259.18:
нива, собственост на Невенка Дочова Филева,
Емилия Димитрова Филева и Данаил Георгиев
Данов, площ преди промяната: 2246 кв. м, площ
след промяната: 1764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.259.19:
нива, собственост на Йордан Цанков Кинов,
площ преди промяната: 5865 кв. м, площ след
промяната: 5309 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.259.895:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1784 кв. м, площ след промяната:
1766 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.260.19:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 5039 кв. м, площ след
промяната: 4093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.262.1:
овощна градина, собственост на Пламен Филипов
Иванов и Стефка Христова Иванова, площ преди
промяната: 29 246 кв. м, площ след промяната:
29 125 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.262.901:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 3312 кв. м, площ
след промяната: 5347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.262.902:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 4341 кв. м, площ след промяната:
4322 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.263.901:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 1665 кв. м, площ
след промяната: 2449 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.264.7:
овощна г ра дина, собственост на Светослав
Божидаров Илчовски, площ преди промяната:
3599 кв. м, площ след промяната: 3578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.264.28:
нива, собственост на Лилко Иванов Георгиев,
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след
промяната: 3777 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.264.37:
овощна градина, собственост на Атанас Цветанов
Атанасов и Цветомира Пламенова Атанасова,
площ преди промяната: 34 483 кв. м, площ след
промяната: 34 403 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.264.40:
овощна градина, собственост на Радослав Петров
Цаков, площ преди промяната: 3699 кв. м, площ
след промяната: 3635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.264.41:
овощна градина, собственост на Цако Петров
Георгиев, площ преди промяната: 3699 кв. м,
площ след промяната: 3628 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80501.264.399:
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 4828 кв. м, площ след
промяната: 4789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.264.901:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 3525 кв. м, площ
след промяната: 4929 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.264.902:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 2460 кв. м, площ след промяната:
2429 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.265.1:
пасище, собственост на Стоян Каменов Стоянов,
площ преди промяната: 3151 кв. м, площ след
промяната: 3088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.214.1:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 55 149 кв. м, площ след
промяната: 54 396 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.215.851:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1246 кв. м, площ след промяната:
1233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.216.1:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 96 941 кв. м, площ след
промяната: 94 982 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.216.844:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1650 кв. м, площ след промяната:
1638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.223.30:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 9502 кв. м, площ след
промяната: 7337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.225.952:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1106 кв. м, площ след промяната:
1101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.226.6:
нива, собственост на Христо Йорданов Стоянов,
площ преди промяната: 4401 кв. м, площ след
промяната: 4391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.226.11:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 3601 кв. м, площ след
промяната: 3549 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.226.13:
нива, собственост на Димитър Върбанов Андреев,
площ преди промяната: 6308 кв. м, площ след
промяната: 6226 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.226.15:
нива, собственост на Ценка Ценкова Георгиева,
площ преди промяната: 11 597 кв. м, площ след
промяната: 11 208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.226.16:
нива, собственост на Мичо Минчев Баров, площ
преди промяната: 4594 кв. м, площ след промяната: 4470 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80501.226.17:
нива, собственост на Иванка Дечева Вълева,
площ преди промяната: 3681 кв. м, площ след
промяната: 3585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.226.19:
нива, собственост на Росица Милчева Бенова,
площ преди промяната: 2760 кв. м, площ след
промяната: 2596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.226.20:
нива, собственост на Петър Лилков Петров,
площ преди промяната: 4141 кв. м, площ след
промяната: 4049 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.227.763:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
55 258 кв. м, площ след промяната: 52 367 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.243.32:
нива, собственост на Светослав Божидаров Илчовски и Йото Дилов Дилов, площ преди промяната:
5388 кв. м, площ след промяната: 5197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.243.33:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 6301 кв. м, площ след
промяната: 6199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.243.34:
нива, собственост на Йото Лилов Донов, площ
преди промяната: 3001 кв. м, площ след промяната: 2965 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.243.35:
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски,
площ преди промяната: 5599 кв. м, площ след
промяната: 5579 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.243.872:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди промяната: 803 кв. м, площ след промяната:
789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.323.987:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 3469 кв. м, площ след промяната:
3369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.325.957:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1349 кв. м, площ след промяната:
657 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.343.887:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
16 770 кв. м, площ след промяната: 15 270 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.343.947:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 4941 кв. м, площ след промяната:
4888 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.343.959:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 3030 кв. м, площ след промяната:
3018 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.345.8:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3146 кв. м, площ след
промяната: 3127 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80501.345.9:
нива, собственост на Диана Петрова Генова и
Юлия Петрова Атанасова, площ преди промяната: 3281 кв. м, площ след промяната: 3261 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.345.11:
нива, собственост на Христо Петров Милев и
Васил Иванов Цолов, площ преди промяната:
7739 кв. м, площ след промяната: 7667 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.345.13:
нива, собственост на „Сиби Илчовски“ – ЕООД,
площ преди промяната: 10 803 кв. м, площ след
промяната: 10 771 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.345.15:
нива, собственост на Петър Лилков Петров,
площ преди промяната: 15 607 кв. м, площ след
промяната: 15 320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.345.18:
нива, собственост на Поля Георгиева Дункова и
Тошко Георгиев Колев, площ преди промяната:
3602 кв. м, площ след промяната: 3561 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.345.19:
нива, собственост на Цеко Минев Ташков, площ
преди промяната: 4924 кв. м, площ след промяната: 4923 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.345.22:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.345.23:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 5106 кв. м, площ след
промяната: 5081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.345.954:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди промяната: 666 кв. м, площ след промяната:
660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.347.956:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1463 кв. м, площ след промяната:
1462 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.693.1:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 79 027 кв. м, площ след
промяната: 78 862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.139.6:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 666 кв. м, площ след
промяната: 656 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.139.11:
пасище, собственост на „Ди-Транс“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3793 кв. м, площ след
промяната: 3647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.139.12:
пасище, собственост на „Ди-Транс“ – ЕООД,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.139.804:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 849 кв. м, площ
след промяната: 821 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.141.1:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 7106 кв. м, площ след
промяната: 852 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80501.141.2:
нива, собственост на Христо Генадиев Иванов,
площ преди промяната: 2008 кв. м, площ след
промяната: 1998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.141.3:
нива, собственост на Богомил Тодоров Дашков,
площ преди промяната: 2709 кв. м, площ след
промяната: 2593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.141.4:
нива, собственост на Карамфилия Костадинова
Патева, площ преди промяната: 2614 кв. м, площ
след промяната: 2347 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.141.5:
нива, собственост на Йонка Симеонова Мусева,
площ преди промяната: 989 кв. м, площ след
промяната: 767 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.141.6:
нива, собственост на Фердинанд Стоев Начев,
площ преди промяната: 1351 кв. м, площ след
промяната: 1046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.141.7:
пасище, собственост на Марин Маринов, Цанка
Игнатова и „Терра-2000“ – ООД, площ преди
промяната: 5141 кв. м, площ след промяната:
5139 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.146.686:
за линии на релсов транспорт, собственост на
Държавата чрез ДП „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“, площ преди
промяната: 19 646 кв. м, площ след промяната:
11 835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.146.687:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
9975 кв. м, площ след промяната: 21 223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.148.352:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 24 520 кв. м,
площ след промяната: 24 512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.953.689:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 10 65 кв. м, площ
след промяната: 10 43 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.118.25:
пасище, собственост на Тодор Ефтимов Тошев,
площ преди промяната: 4802 кв. м, площ след
промяната: 4651 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.118.26:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 1610 кв. м, площ след
промяната: 1600 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.118.771:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1520 кв. м, площ след промяната:
1505 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.118.797:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 366 кв. м, площ
след промяната: 470 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.119.1:
пасище, собственост на Радка Цветанова Гичева,
площ преди промяната: 4953 кв. м, площ след
промяната: 4701 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80501.119.2:
пасище, собственост на Невенка Дочова Филева и
Емилия Димитрова Филева, площ преди промяната: 1997 кв. м, площ след промяната: 1890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.119.389:
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 2318 кв. м, площ след
промяната: 2304 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.119.768:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 2928 кв. м, площ след промяната:
2913 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.121.1:
пасище, собственост на държавата – МОСВ,
площ преди промяната: 8648 кв. м, площ след
промяната: 8598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.121.2: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата – МОСВ, площ преди
промяната: 7682 кв. м, площ след промяната:
7648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.121.364:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 8435 кв. м,
площ след промяната: 8407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.122.797:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 992 кв. м, площ
след промяната: 1466 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.135.6:
изоставено трайно насаждение, собственост на
държавата – МОСВ, площ преди промяната:
12 604 кв. м, площ след промяната: 12 602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.135.7: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата – МОСВ, площ преди
промяната: 11 003 кв. м, площ след промяната:
11 001 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.135.360:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 19 910 кв. м,
площ след промяната: 19 896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.135.786:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 5513 кв. м, площ след промяната:
5512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.172.21:
изоставено трайно насаждение, собственост на
Дило Георгиев Шопов, площ преди промяната:
725 кв. м, площ след промяната: 723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.172.22:
изоставено трайно насаждение, собственост на
Марин Николов Боцов, площ преди промяната:
473 кв. м, площ след промяната: 472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.173.5:
изоставено трайно насаждение, собственост на
Иван Наков Йончев, площ преди промяната:
2442 кв. м, площ след промяната: 2348 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.173.6:
изоставено трайно насаждение, собственост на
Атанас Димитров Михов, площ преди промяната: 1585 кв. м, площ след промяната: 1433 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80501.173.7:
пасище, собственост на Атанас Димитров Михов,
площ преди промяната: 4394 кв. м, площ след
промяната: 4312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.173.10:
пасище, собственост на Божан Милков Обретенов и Марийка Милкова Алексиева, площ преди
промяната: 3115 кв. м, площ след промяната:
2875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.173.11:
пасище, собственост на Дило Георгиев Шопов,
площ преди промяната: 2910 кв. м, площ след
промяната: 2680 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.173.12:
пасище, собственост на Марин Николов Боцов,
площ преди промяната: 3254 кв. м, площ след
промяната: 2997 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.176.1:
пасище, собственост на Костадинка Петрова
Цонева, площ преди промяната: 1502 кв. м, площ
след промяната: 1161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.176.2:
пасище, собственост на Атанас Манев Кунев,
площ преди промяната: 1501 кв. м, площ след
промяната: 1437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.176.3:
пасище, собственост на Радка Иванова Атанасова, Банка Ничева Занова, Нина Иванова Ничева
и Савка Симеонова Стоименова, площ преди
промяната: 4009 кв. м, площ след промяната:
3794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.176.4:
изоставено трайно насаждение, собственост на
Тренка Николова Иванова, Тодорка Стоянова
Савчева, Божидарка Стоянова Колева и Светослав Георгиев Савов, площ преди промяната:
4670 кв. м, площ след промяната: 4315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.176.5:
пасище, собственост на Кръстьо Велев Неделков,
площ преди промяната: 2391 кв. м, площ след
промяната: 2115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.176.795:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 336 кв. м, площ
след промяната: 1133 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.176.796:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1123 кв. м, площ след промяната:
1086 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.177.3:
пасище, собственост на Дило Георгиев Шопов,
площ преди промяната: 360 кв. м, площ след
промяната: 274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.177.4:
пасище, собственост на Марин Николов Боцов,
площ преди промяната: 1800 кв. м, площ след
промяната: 1599 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.177.17:
пасище, собственост на Христо Динков Вълов,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.177.18:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 1997 кв. м, площ след
промяната: 1809 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 80501.178.1:
пасище, собственост на Мино Йошков Минов,
площ преди промяната: 3099 кв. м, площ след
промяната: 3065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.178.2:
пасище, собственост на Никола Иванов Георгиев,
площ преди промяната: 5273 кв. м, площ след
промяната: 5254 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.178.3:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 660 кв. м, площ след
промяната: 652 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.178.797:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 822 кв. м, площ
след промяната: 1231 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.178.798:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди промяната: 771 кв. м, площ след промяната:
763 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.500.22:
д ру г ви д земеделск а зем я, с о б с т вено с т на
ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 1301 кв. м,
площ след промяната: 1223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.500.23:
за база за селскостопанска или горскостопанска
техника, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди
промяната: 1072 кв. м, площ след промяната:
1062 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.500.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 2949 кв. м, площ след промяната:
3036 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.683.1:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 72 364 кв. м, площ след
промяната: 70 545 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.683.2:
широколистна гора, собственост на Цона Георгиева Върбанова, площ преди промяната: 2599 кв. м,
площ след промяната: 2512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.683.3: за
съоръжение за превантивна защита, собственост
на Община Червен бряг, площ преди промяната:
7178 кв. м, площ след промяната: 6242 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.683.766:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
17 855 кв. м, площ след промяната: 16 275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.683.767:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1610 кв. м, площ след промяната:
1593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.683.797:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 2955 кв. м, площ
след промяната: 4151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 80501.684.1:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 11 462 кв. м, площ след
промяната: 11 418 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
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поземлен имот с идентификатор 80501.953.805:
площ: 2093 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 80501.177.795:
площ: 483 кв. м, за местен път, собственост на
Община Червен бряг.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8075
ЗАПОВЕД № КД-14-137
от 13 октомври 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 09-111557-11.09.2020 г.
от СГКК – Плевен, 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 (КККР) на: с. Радомирци,
EKATTE 61580, община Червен бряг, одобрени
със Заповед № РД-18-1221 от 12.06.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 61580.154.154:
площ: 9604 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.155:
площ: 1760 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.156:
площ: 36 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.157:
площ: 30 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.158:
площ: 49 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.159:
площ: 1476 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.160:
площ: 1871 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.161:
площ: 519 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.162:
площ: 123 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.163:
площ: 1062 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
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поземлен имот с идентификатор 61580.154.164:
площ: 1045 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.165:
площ: 202 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.203.643:
площ: 3636 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Червен
бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.326.326:
площ: 46 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.326.327:
площ: 1508 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.326.328:
площ: 94 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.326.329:
площ: 333 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.326.330:
площ: 54 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.326.331:
площ: 3994 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.326.332:
площ: 320 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.326.333:
площ: 6885 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.43.43:
площ: 6858 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.43.44:
площ: 75 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.43.45:
площ: 225 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.43.46:
площ: 10 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.43.47:
площ: 171 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.43.48:
площ: 2489 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.43.49:
площ: 363 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.45.626:
площ: 16 068 кв. м, пасище, собственост на Община Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.45.627:
площ: 5011 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.45.628:
площ: 4040 кв. м, пасище, собственост на Община
Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.204.392:
площ: 1044 кв. м, за местен път, собственост на
Община Червен бряг;
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поземлен имот с идентификатор 61580.204.393:
площ: 760 кв. м, за местен път, собственост на
Община Червен бряг;
поземлен имот с идентификатор 61580.217.647:
площ: 59 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.240.695:
площ: 1335 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.394.393:
площ: 46 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.397:
площ: 326 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.398:
площ: 203 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.399:
площ: 785 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.397.592:
площ: 2379 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.397.593:
площ: 2181 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 61580.421.653:
площ: 372 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 61580.134.1:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 3460 кв. м, площ след
промяната: 3356 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.134.3:
нива, собственост на Мика Иванова Йотова,
площ преди промяната: 6720 кв. м, площ след
промяната: 6718 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.134.8:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 4220 кв. м, площ след
промяната: 4212 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.134.19:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 960 кв. м, площ след
промяната: 954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.134.20:
нива, собственост на Петьо Руменов Иванов,
площ преди промяната: 1820 кв. м, площ след
промяната: 1819 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.134.26:
нива, собственост на Община Червен бряг, площ
преди промяната: 2916 кв. м, площ след промяната: 2911 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.134.120:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди промяната: 417 кв. м, площ след промяната:
409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.142.141:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 3156 кв. м, площ след
промяната: 3139 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61580.154.1:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 34 189 кв. м, площ след
промяната: 6190 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.154.153:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
18 598 кв. м, площ след промяната: 29 445 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.189.1:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 3649 кв. м, площ след
промяната: 3648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.194.6:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
17 716 кв. м, площ след промяната: 17 693 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.194.19:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Нино Лазаров Нинов, площ преди промяната:
9119 кв. м, площ след промяната: 9105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.201.1:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната:
1932 кв. м, площ след промяната: 1845 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.201.2:
изоставена орна земя, собственост на „Агро
Финанс“ – А ДСИЦ, площ преди пром яната:
1411 кв. м, площ след промяната: 1320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.201.3:
изоставена орна земя, собственост на Георги Пет
ков Бакалов, площ преди промяната: 1822 кв. м,
площ след промяната: 1681 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.203.14:
пасище, собственост на Тоня Атанасова Иванова-Добрева, площ преди промяната: 4800 кв. м,
площ след промяната: 4786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.203.642:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 4950 кв. м, площ след промяната:
1235 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.204.8:
нива, собственост на Велизар Михайлов Паисиев,
площ преди промяната: 2880 кв. м, площ след
промяната: 2857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.323.6:
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 50 005 кв. м,
площ след промяната: 49 922 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.326.1:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 47 833 кв. м, площ след
промяната: 20 003 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.326.325:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 20 911 кв. м, площ
след промяната: 35 920 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.347.1:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 9153 кв. м, площ след
промяната: 9111 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.348.1:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Червен бряг, площ преди промяната:
10 032 кв. м, площ след промяната: 9993 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61580.703.18:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Гочо Цаков Генов, площ преди промяната:
5200 кв. м, площ след промяната: 5151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.703.19:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Нино Трифонов Нинов, площ преди промяната: 9000 кв. м, площ след промяната: 8922 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.703.20:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Васил Димитров Петков, площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след промяната: 1476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.703.21:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Иван Христов Лаков, площ преди промяната:
9000 кв. м, площ след промяната: 8919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.703.22:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Дашо Иванов Рустемски, площ преди промяната: 4700 кв. м, площ след промяната: 4681 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.703.422:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Пенка Димитрова Гергова, площ: 2500 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.43.1:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 24 441 кв. м, площ след
промяната: 13 212 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.43.42:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
20 680 кв. м, площ след промяната: 22 486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.45.4:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 31 270 кв. м, площ след
промяната: 5762 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.46.1:
друг вид земеделска земя, собственост на Васил
Петков Иванов, площ преди промяната: 3100 кв. м,
площ след промяната: 2975 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.46.2: друг
вид земеделска земя, собственост на Лило Димит
ров Дончев, площ преди промяната: 3500 кв. м,
площ след промяната: 3475 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.46.3: друг
вид земеделска земя, собственост на ЕТ „Петьо
Христов“, площ преди промяната: 3360 кв. м,
площ след промяната: 3346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.46.4: друг
вид земеделска земя, собственост на Гена Иванова
Братанова, площ преди промяната: 1898 кв. м,
площ след промяната: 1748 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.46.5: друг
вид земеделска земя, собственост на Георги Димитров Колев, площ преди промяната: 1726 кв. м,
площ след промяната: 1721 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.700.16:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 20 663 кв. м,
площ след промяната: 20 603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.204.14:
нива, собственост на Виктория Петьова Христова,
площ преди промяната: 4282 кв. м, площ след
промяната: 3924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.204.15:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на Лилия Иванова Христова, Михаил
Георгиев Михайлов, Снежана Йотова Михайлова,
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Надежда Иванова Николова, Георги Николаев
Георгиев, Атанас Николаев Георгиев, Мария
Иванова Григорова, Веселин Пеев Панайотов,
Мария Петкова Райнова, Михаил Георгиев „Белия
мост“ – ООД, Мария Стоянова Сълева, Бонка
Цолова Пеева, Петра Михайлова Пипилева,
Марко Цолов Петров, Мария Пеева Горанова,
Петра Сълева Вълевска, Стефан Петков Райнов,
Марийка Атанасова Петрова, Трифонка Цанкова
Михайлова, Атанас Георгиев Николов, Йорданка
Петрова Константинова, Мартин Петров Цолов,
Михаил Гергов Михайлов, Маргарита Петрова
Цолова, Георги Йотов Михайлов, Съльо Михайлов
Сълев, Христина Йотова Михайлова и Петя Иванова Цолова, площ преди промяната: 3361 кв. м,
площ след промяната: 3169 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.204.16:
нива, собственост на Виктория Петьова Христова,
площ преди промяната: 5314 кв. м, площ след
промяната: 4832 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.204.391:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 2934 кв. м, площ
след промяната: 2160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.177.58:
пасище, собственост на държавата – МОСВ,
площ преди промяната: 12 073 кв. м, площ след
промяната: 12 066 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.177.59:
пасище, собственост на държавата – МОСВ,
площ преди промяната: 10 513 кв. м, площ след
промяната: 10 510 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.177.179:
за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 38 095 кв. м, площ след промяната:
37 948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.177.180:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 9283 кв. м,
площ след промяната: 9276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.217.20:
нива, собственост на Виктория Петьова Христова,
площ преди промяната: 13 200 кв. м, площ след
промяната: 12 785 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.217.21:
нива, собственост на ЕТ „Петьо Христов“, площ
преди промяната: 13 199 кв. м, площ след промяната: 13 044 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.217.392:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 463 кв. м, площ
след промяната: 1047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.217.646:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 4881 кв. м, площ след промяната:
4864 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.224.220:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на „Стил-93“ – ЕООД, площ
преди промяната: 14 790 кв. м, площ след промяната: 14 773 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61580.232.648:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 3179 кв. м, площ след промяната:
3169 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.240.392:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 4168 кв. м, площ
след промяната: 2959 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.373.361:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Червен бряг, площ преди промяната: 800 кв. м, площ след промяната:
786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.373.374:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1112 кв. м, площ след промяната:
1103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.375.3:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната:
6306 кв. м, площ след промяната: 6274 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.382.359:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 1149 кв. м, площ след
промяната: 824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.384.3:
нива, собственост на Теменужка Петрова Христова
и Борис Василев Патев, площ преди промяната:
10 400 кв. м, площ след промяната: 10 256 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.384.4:
нива, собственост на Йонка Георгиева Стефанова,
площ преди промяната: 8541 кв. м, площ след
промяната: 8486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.384.16:
нива, собственост на Надежда Иванова Вълова,
площ преди промяната: 9000 кв. м, площ след
промяната: 8775 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.384.18:
нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ преди
промяната: 4202 кв. м, площ след промяната:
4185 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.385.1:
нива, собственост на Община Червен бряг, площ
преди промяната: 1168 кв. м, площ след промяната: 1142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.385.2:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 4269 кв. м, площ след
промяната: 4101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.385.3:
нива, собственост на Петър Иванов Петров,
площ преди промяната: 5210 кв. м, площ след
промяната: 5105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.385.4:
нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ преди
промяната: 5280 кв. м, площ след промяната:
5263 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.385.5:
нива, собственост на Любомир Сълков Нинов,
площ преди промяната: 5520 кв. м, площ след
промяната: 5483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.385.6:
нива, собственост на Ваньо Сълков Нинов, площ
преди промяната: 5520 кв. м, площ след промяната: 5449 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61580.385.7:
нива, собственост на Атанас Иванов Иванов,
площ преди промяната: 11 999 кв. м, площ след
промяната: 11 852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.394.1:
пасище, собственост на Мирчо Димитров Касабалийски, площ преди промяната: 4798 кв. м,
площ след промяната: 4797 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.394.2:
пасище, собственост на ЕТ „Петьо Христов“,
площ преди промяната: 1365 кв. м, площ след
промяната: 1239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.394.3:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 5350 кв. м, площ след
промяната: 5210 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.394.392:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 2192 кв. м, площ
след промяната: 2835 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.1:
нива, собственост на Община Червен бряг, площ
преди промяната: 3163 кв. м, площ след промяната: 2946 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.2:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4130 кв. м, площ след
промяната: 3980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.3:
нива, собственост на Ненка Христова Кючукова,
площ преди промяната: 2308 кв. м, площ след
промяната: 2239 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.4:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 2881 кв. м, площ след
промяната: 2804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.5:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 1440 кв. м, площ след
промяната: 1404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.6:
нива, собственост на Донка Димитрова Вулева,
площ преди промяната: 3170 кв. м, площ след
промяната: 3079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.7:
нива, собственост на Петър Петков Йотов, площ
преди промяната: 3839 кв. м, площ след промяната: 3736 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.8:
нива, собственост на Георги Петков Лазаров и
Светослав Божидаров Илчовски, площ преди
промяната: 2880 кв. м, площ след промяната:
2776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.9:
нива, собственост на Данка Крачунова Ненчева,
площ преди промяната: 2881 кв. м, площ след
промяната: 2831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.10:
нива, собственост на Антон Стефанов Стойнов,
площ преди промяната: 5514 кв. м, площ след
промяната: 5411 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.11:
нива, собственост на Донка Атанасова Петрова,
площ преди промяната: 5470 кв. м, площ след
промяната: 5209 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61580.395.12:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 1442 кв. м, площ след
промяната: 1362 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.13:
нива, собственост на Стефан Нейков Стайков,
площ преди промяната: 1050 кв. м, площ след
промяната: 987 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.14:
нива, собственост на „Нов фермер“ – ЕООД,
площ преди промяната: 2880 кв. м, площ след
промяната: 2696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.15:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 6048 кв. м, площ след
промяната: 5666 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.17:
нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, площ преди
промяната: 4320 кв. м, площ след промяната:
4173 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.18:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“
и Нешо Тодоров Петков, площ преди промяната:
2880 кв. м, площ след промяната: 2786 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.19:
нива, собственост на Александър Крастев Александров, площ преди промяната: 2880 кв. м, площ
след промяната: 2789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.20:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 5760 кв. м, площ след
промяната: 5574 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.21:
нива, собственост на Донка Иванова Илиева,
площ преди промяната: 7680 кв. м, площ след
промяната: 7433 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.22:
нива, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 13 439 кв. м, площ след
промяната: 13 060 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.23:
нива, собственост на Цветко Георгиев Монов,
площ преди промяната: 3360 кв. м, площ след
промяната: 3232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.24:
нива, собственост на Мачо Минев Мачов, площ
преди промяната: 16 999 кв. м, площ след промяната: 16 695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.26:
нива, собственост на Антон Стефанов Стойнов,
площ преди промяната: 6586 кв. м, площ след
промяната: 6273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.27:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 584 кв. м, площ след
промяната: 526 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.395.392:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 8325 кв. м, площ
след промяната: 11 915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.397.1:
ливада, собственост на ЕТ „Петьо Христов“,
площ преди промяната: 3360 кв. м, площ след
промяната: 3290 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61580.397.2:
ливада, собственост на Петра Вълова Танева,
площ преди промяната: 2880 кв. м, площ след
промяната: 2825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.397.3:
ливада, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 6141 кв. м, площ след
промяната: 5955 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.397.4:
ливада, собственост на ЕТ „Светослав Илчовски“,
площ преди промяната: 3840 кв. м, площ след
промяната: 3648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.397.5:
ливада, собственост на „Росагрофонд“ – ООД,
площ преди промяната: 3840 кв. м, площ след
промяната: 3705 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.397.6:
ливада, собственост на Дико Костов Диков,
площ преди промяната: 11 520 кв. м, площ след
промяната: 11 293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.397.392:
за местен път, собственост на Община Червен
бряг, площ преди промяната: 7302 кв. м, площ
след промяната: 3621 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.421.1:
нива, собственост на Мита Димитрова Монова,
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след
промяната: 441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.421.3:
нива, собственост на Цанка Нейкова Петрова,
площ преди промяната: 2400 кв. м, площ след
промяната: 2330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.421.4:
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АДСИЦ,
площ преди промяната: 2400 кв. м, площ след
промяната: 2338 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.421.5:
нива, собственост на Димитър Кирилов Димитров, площ преди промяната: 3453 кв. м, площ
след промяната: 3383 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.421.6:
нива, собственост на Павел Веселинов Петков,
площ преди промяната: 2080 кв. м, площ след
промяната: 2027 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.421.399:
отводнителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 9541 кв. м, площ след
промяната: 9534 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.421.419:
за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 12 057 кв. м, площ след промяната:
12 054 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.421.652:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 11 124 кв. м, площ след промяната:
11 115 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.425.1:
пасище, собственост на Община Червен бряг,
площ преди промяната: 10 220 кв. м, площ след
промяната: 10 160 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61580.425.669:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Червен бряг, площ преди
промяната: 1214 кв. м, площ след промяната:
1210 кв. м.
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Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8076
ЗАПОВЕД № РД-16-36
от 13 октомври 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен,
с. Генерал Кантарджиево, с. Доброглед, с. Долище, гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Климентово,
с. Куманово, с. Орешак, с. Припек и с. Слънчево,
община Аксаково, област Варна.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадаст ра лната карта
и кадастралните регистри, е „Консултантска
агенция – Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 931 от 25.09.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Варна, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8070
ЗАПОВЕД № РД-16-37
от 13 октомври 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за урбанизираните
територии в землищата на с. Бранище, с. Врачанци, с. Дончево, с. Овчарово, с. Паскалево,
с. Плачидол, с. Победа, с. Полковник Минково,
с. Приморци, с. Смолница, с. Стефан Караджа,
с. Стефаново и с. Стожер, община Добрич-селска, област Добрич, без териториите, за които
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповед на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и када
стралните регистри, е „Геоинженеринг“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-37 от 21.06.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
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2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Добрич, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8071
ЗАПОВЕД № РД-16-38
от 13 октомври 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за урбанизираните
територии в землищата на с. Горна Бела речка,
с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно
Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново, с. Черкаски, община Вършец, с. Безденица,
с. Белотинци, с. Благово, с. Доктор Йосифово,
с. Долно Белотинци, с. Липен, с. Славотин,
с. Смоляновци и с. Студено буче, община Монтана, област Монтана.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са „Кадастър Монт“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-88 от 21.07.2003 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, и
„Цеис“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 320 от 4.06.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Монтана, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8072
ЗАПОВЕД № РД-16-39
от 13 октомври 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за урбанизираната
територия на с. Паничище, община Сапарева
баня, и урбанизираните територии в землищата
на гр. Бобов дол, община Бобов дол, с. Овчарци,
с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня,
област Кюстендил, без териториите, за които
кадастралната карта и кадастралните регистри са
одобрени със заповед на началника на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кюстендил.
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1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Янки“ – ООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 483
от 25.06.2001 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кюстендил, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8073
ЗАПОВЕД № РД-16-40
от 14 октомври 2020 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста
Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,
с. Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци,
с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци,
община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане
и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом
и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин.
1. Правоспособните лица, на които се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, са „Строител“ – ООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-72 от 15.07.2004 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, и
„Дая Райзинг“ – ЕООД, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-15-107
от 24.10.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Видин, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8074
ЗАПОВЕД № КД-14-138
от 15 октомври 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-88483/20.07.2020 г.
и вх. № 09-43626/19.03.2020 г. на СГКК – Търговище, и приложените към тях документи и
материали, определени по чл. 58 и 75 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието,
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създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, и за отстраняване
на явна фактическа грешка одобрявам изменението в кадастралната карта и кадастралните
регистри (КККР) на:
I. С. Голямо ново, EKATTE 15895, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-36
от 29.06.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 15895.26.504:
площ: 898 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.502:
площ: 73 370 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15895.51.37:
площ: 11 225 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15895.60.474:
площ: 4130 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 15895.60.475:
площ: 421 кв. м, нива, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 15895.21.5:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 12 255 кв. м, площ след
промяната: 12 123 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.21.6:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 8110 кв. м, площ след промяната:
8058 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.21.12: ниско застрояване (до 10 м), собственост на Община
Търговище, площ преди промяната: 5894 кв. м,
площ след промяната: 5875 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.21.15:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 39 880 кв. м, площ след промяната:
39 515 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.21.28:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 10 073 кв. м, площ след промяната:
10 003 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.22.19:
изоставено трайно насаждение, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 160 782 кв. м,
площ след промяната: 157 026 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.22.20:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3943 кв. м, площ след промяната:
3931 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.26.502:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2671 кв. м, площ след промяната:
281 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.27.2:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 13 097 кв. м, площ след
промяната: 12 894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.27.3:
нива, собственост на Симеон Иванов Ангелов,
площ преди промяната: 5994 кв. м, площ след
промяната: 5872 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 15895.27.4:
нива, собственост на Николчо Станойков Петров,
площ преди промяната: 6706 кв. м, площ след
промяната: 6652 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.27.5:
нива, собственост на Петко Костадинов Петков,
площ преди промяната: 10 233 кв. м, площ след
промяната: 10 013 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.27.6:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 912 кв. м, площ след промяната:
890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.1:
нива, собственост на Ангел Дяков Петков, площ
преди промяната: 6385 кв. м, площ след промяната: 5655 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.2:
нива, собственост на Мартин Красимиров Христов, площ преди промяната: 9999 кв. м, площ
след промяната: 9484 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.3:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 12 118 кв. м, площ след
промяната: 11 564 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.4:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 13 145 кв. м,
площ след промяната: 12 593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.5: нива,
собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 14 650 кв. м, площ след
промяната: 13 846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.6:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 15 003 кв.
м, площ след промяната: 14 415 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.7:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 16 009 кв.
м, площ след промяната: 15 417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.8:
нива, собственост на Стоян Димов Стоянов,
площ преди промяната: 9302 кв. м, площ след
промяната: 8790 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.9:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 7200 кв. м,
площ след промяната: 6656 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.10:
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4300 кв. м, площ след
промяната: 3936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.11:
нива, собственост на „Ромфарм Компани“ – ООД,
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след
промяната: 4634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.12:
нива, собственост на Атанас Минев Михов, площ
преди промяната: 3502 кв. м, площ след промяната: 3290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.13:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 8100 кв. м,
площ след промяната: 7799 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.30:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2301 кв. м, площ след промяната: 1183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2141 кв. м, площ след промяната:
1714 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 15895.28.35:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 231 кв. м, площ след промяната:
213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.501:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 5157 кв. м, площ след промяната:
5153 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.36.11:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 21 785 кв. м,
площ след промяната: 14 869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.36.501:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 4394 кв. м, площ след промяната:
4366 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.51.3: друг
вид нива, собственост на Иван Христов Радоев,
площ преди промяната: 12 537 кв. м, площ след
промяната: 12 041 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.51.4:
изоставено трайно насаждение, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 14 630 кв. м,
площ след промяната: 12 733 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.51.5:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 41 514 кв. м, площ след промяната:
38 133 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.51.6:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 107 754 кв. м, площ след промяната:
104 630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.57.338:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7795 кв. м, площ след промяната: 7782 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.59.400:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 12 694 кв. м, площ след промяната:
12 079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.59.402:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 20 817 кв. м, площ след промяната:
13 464 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.60.472:
за местен път, собственост на Община Търговище, площ преди промяната: 136 кв. м, площ след
промяната: 104 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 15895.60.473:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1059 кв. м, площ след промяната: 431 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 23546.33.19:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
210 280 кв. м, площ след промяната: 210 279 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 15895.22.18:
площ: 7187 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 15895.27.501:
площ: 1740 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 15895.28.29:
площ: 10 385 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 15895.51.34:
площ: 7585 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 15895.51.35:
площ: 7502 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 15895.59.401:
площ: 5184 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 15895.60.470:
площ: 7134 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 15895.60.471:
площ: 3224 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
II. С. А лваново, EK AT TE 0 0215, община
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-29
от 24.04.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 00215.4.23:
площ: 69 110 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.4.24:
площ: 4172 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.4.25:
площ: 788 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.4.26:
площ: 3897 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.113:
площ: 6965 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.114:
площ: 1992 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.115:
площ: 1048 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.116:
площ: 284 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.33:
площ: 42 424 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.34:
площ: 5073 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.35:
площ: 717 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.36:
площ: 1634 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.37:
площ: 133 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.38:
площ: 989 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 00215.4.16:
нива, собственост на Николай Ненков Тенев,
площ преди промяната: 10 000 кв. м, площ след
промяната: 9367 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 00215.4.17:
нива, собственост на Софка Жекова Димова,
площ преди промяната: 23 609 кв. м, площ след
промяната: 22 941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.4.21:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ и държавата чрез Държавно горско стопанство – Търговище, площ преди промяната:
6377 кв. м, площ след промяната: 6081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.4.22:
пасище, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 2117 кв. м, площ след
промяната: 2052 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.6.20:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 5269 кв. м, площ след промяната:
4893 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.6.21: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 2337 кв. м, площ след
промяната: 2155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.6.22:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 5300 кв. м, площ след промяната:
4427 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.6.23:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 16 832 кв. м, площ след
промяната: 16 720 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.9.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1651 кв. м, площ след промяната:
1629 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.9.29:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Търговище, площ преди промяната:
509 кв. м, площ след промяната: 367 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.9.30:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Теню Колев Добрев, площ преди промяната:
1014 кв. м, площ след промяната: 896 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.9.31:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Ангел Колев Добрев, площ преди промяната:
993 кв. м, площ след промяната: 911 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.9.37:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Васил Митев Петков, площ преди промяната:
1996 кв. м, площ след промяната: 1764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.9.46:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1234 кв. м, площ след промяната:
1217 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.15.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2101 кв. м, площ след промяната:
1848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.17.6:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3323 кв. м, площ след промяната:
3315 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.17.7:
ливада, собственост на Стефан Желев Стефанов,
Славка Радева Желева и Радослав Желев Сте-
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фанов, площ преди промяната: 1999 кв. м, площ
след промяната: 1991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.17.55:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 11 237 кв. м, площ след
промяната: 11 194 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.1:
нива, собственост на Стефан Желев Стефанов,
площ преди промяната: 8998 кв. м, площ след
промяната: 8727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.2:
нива, собственост на Васил Митев Петков наследници, площ преди промяната: 3998 кв. м,
площ след промяната: 3408 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.4:
нива, собственост на Звезделин Станчев Атанасов,
Женя Станчева Цанкова и Джуро Колев Стайков,
площ преди промяната: 2999 кв. м, площ след
промяната: 2893 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.6:
нива, собственост на Живко Мирков Симеонов,
площ преди промяната: 3997 кв. м, площ след
промяната: 3200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.7:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3510 кв. м, площ след промяната:
598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.8:
нива, собственост на Цеко Веселинов Тинков
и Кольо Колев Калчев, площ преди промяната:
22 650 кв. м, площ след промяната: 22 297 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.9:
нива, собственост на Веселинка Георгиева Сивчева, площ преди промяната: 14 701 кв. м, площ
след промяната: 14 263 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.10:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3459 кв. м, площ след промяната:
3441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 5930 кв. м, площ след промяната:
5906 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.24:
нива, собственост на Джуро Ненков Христов
наследници, площ преди промяната: 46 954 кв. м,
площ след промяната: 46 904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.94:
пасище, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 6827 кв. м, площ след
промяната: 6578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.103:
за извор на прясна вода, собственост на Община
Търговище, площ преди промяната: 2445 кв. м,
площ след промяната: 1541 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.105:
пасище, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 63 800 кв. м, площ след
промяната: 63 508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.110:
пасище, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 17 877 кв. м, площ след
промяната: 17 729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.112:
напоителен канал, собственост на Община Тър-
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говище, площ преди промяната: 4127 кв. м, площ
след промяната: 4081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.2:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3744 кв. м, площ след промяната:
245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.12:
нива, собственост на Иван Стефанов Иванов,
площ преди промяната: 39 147 кв. м, площ след
промяната: 38 944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.27:
нива, собственост на Живка Калева Жечева,
площ преди промяната: 19 969 кв. м, площ след
промяната: 19 825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.28:
нива, собственост на Кирил Калев Жечев, площ
преди промяната: 18 974 кв. м, площ след промяната: 18 822 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.32:
напоителен канал, собственост на Община Търговище, площ преди промяната: 4299 кв. м, площ
след промяната: 4166 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.24.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 9377 кв. м, площ след промяната:
9345 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.24.131:
нива, собственост на Калина Живкова Йовчева,
площ преди промяната: 5052 кв. м, площ след
промяната: 4314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.24.152:
водно течение, река, собственост на държавата,
площ преди промяната: 154 573 кв. м, площ след
промяната: 154 063 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.25.38:
пасище, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 20 720 кв. м, площ след
промяната: 20 320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.25.40:
водно течение, река, собственост на държавата,
площ преди промяната: 129 059 кв. м, площ след
промяната: 128 592 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.26.11:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 29 256 кв. м, площ след
промяната: 29 012 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.26.13:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 47 731 кв. м, площ след
промяната: 47 694 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 4722 кв. м, площ след промяната:
3921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.2:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1706 кв. м, площ след промяната:
1698 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.7:
нива, собственост на Йорданка Иванова Драгнева,
площ преди промяната: 5988 кв. м, площ след
промяната: 5921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.8:
нива, собственост на Калина Иванова Недялкова,
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площ преди промяната: 4041 кв. м, площ след
промяната: 3967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.10:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 29 397 кв. м, площ след
промяната: 28 393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.18:
нива, собственост на Методи Арсов Николов,
площ преди промяната: 12 099 кв. м, площ след
промяната: 10 813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.19:
нива, собственост на Валентин Стоев Вълчев,
площ преди промяната: 4996 кв. м, площ след
промяната: 4874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.20:
нива, собственост на Мариана Иванова Радева,
площ преди промяната: 4998 кв. м, площ след
промяната: 4902 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.23:
нива, собственост на Николинка Арсова Маринова
наследници, площ преди промяната: 12 099 кв. м,
площ след промяната: 11 596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.24:
нива, собственост на Малин Неделчев Малчев,
площ преди промяната: 5418 кв. м, площ след
промяната: 5234 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.29.1:
нива, собственост на Труфка Желева Колева,
площ преди промяната: 37 103 кв. м, площ след
промяната: 36 703 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.29.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 5936 кв. м, площ след промяната:
5927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.29.17:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 43 502 кв. м, площ след
промяната: 43 469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.29.18:
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС,
площ преди промяната: 37 762 кв. м, площ след
промяната: 37 426 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.33.44:
пасище, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 19 077 кв. м, площ след
промяната: 18 491 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.34.8:
нива, собственост на Джуро Колев Стайков,
площ преди промяната: 3235 кв. м, площ след
промяната: 3194 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.34.10:
нива, собственост на Стефан Добрев Жечев,
площ преди промяната: 1867 кв. м, площ след
промяната: 1663 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.34.11:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 952 кв. м, площ след промяната: 921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.34.31:
нива, собственост на Марин Калчев Маринов,
площ преди промяната: 1761 кв. м, площ след
промяната: 1725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.34.47:
напоителен канал, собственост на Община Търговище, площ преди промяната: 2907 кв. м, площ
след промяната: 2677 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.35.31:
нива, собственост на Марин Калчев Маринов,
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площ преди промяната: 636 кв. м, площ след
промяната: 580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.35.32:
нива, собственост на Нешко Димитров Нешев,
площ преди промяната: 53 кв. м, площ след промяната: 34 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.35.35:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 7220 кв. м, площ след промяната: 7177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.35.36:
нива, собственост на Община Търговище, площ
преди промяната: 3298 кв. м, площ след промяната: 3252 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.38.1:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3593 кв. м, площ след промяната: 3093 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.38.8:
нива, собственост на Жельо Стефанов Железов,
площ преди промяната: 3201 кв. м, площ след
промяната: 2977 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.40.3:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 6516 кв. м, площ след промяната:
4374 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.40.4:
нива, собственост на Община Търговище, площ
преди промяната: 19 674 кв. м, площ след промяната: 19 409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.40.6:
пасище, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 17 592 кв. м, площ след
промяната: 17 091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.40.7:
ливада, собственост на „Енола Фарма“ – ЕООД,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.40.8:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 952 кв. м, площ след промяната:
936 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 00215.40.9:
пасище, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 39 306 кв. м, площ след
промяната: 39 304 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 00215.4.19:
площ: 40 030 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.96:
площ: 2069 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.97:
площ: 239 кв. м, за кръстовище, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.98:
площ: 1558 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.99:
площ: 2359 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.100:
площ: 1322 кв. м, за кръстовище, собственост
на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00215.18.101:
площ: 13 454 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
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поземлен имот с идентификатор 00215.18.102:
площ: 4124 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00215.19.29:
площ: 16 775 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 00215.24.2:
площ: 2029 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 00215.25.39:
площ: 6039 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 00215.26.10:
площ: 1210 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 00215.28.28:
площ: 8980 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 00215.35.39:
площ: 9442 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 00215.40.1:
площ: 1639 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
8077

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-20-7706-167
от 7 октомври 2020 г.
Предвид изложеното и на основание § 4к, ал. 6
от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32,
ал. 1 от Закона за администрацията нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Боровец-север, землище кв. Галата,
община Варна, област Варна, като една част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2
от ПЗРЗСПЗЗ в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
11.11.2015 г. Решение № 1293 от 16.03.2015 г. по
гр. дело № 180/2013 г. на Районния съд – Варна:
В ПНИ на местност Боровец-север, землище
кв. Галата, община Варна, област Варна, като
една част от имотите по този план представляват земеделска земя, а останалата част попадат в
околовръстния полигон на селищно образувание
по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ, се извършват следните
промени:
В ПКП се извършват следните промени:
ПИ № 2221 става с площ 725 кв. м и като собственик се вписват наследници на Стойко Николов
Добрев с н. а. за 600 кв. м ид. части. Отразяват
се заснетите очертания на съществуващата в
имота сграда.
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ПИ № 2222 става с площ 763 кв. м и като собственик се вписват наследници на Вълко Георгиев
Вълков с н. а. за 600 кв. м ид. части. Отразяват
се заснетите очертания на съществуващата в
имота сграда.
В ПНИ се извършват следните промени:
Заличава се НИ 3279 (КР 5401) с площ 311 кв. м,
за който в регистъра е записан Асен Николов
Семов с решение на ПК.
Новообразуван имот № 2221 (КР 5401) става с
площ 630 кв. м и в регистъра като собственик се
вписват наследници на Стойко Николов Добрев
с н. а. за 600 кв. м ид. части. Достъп до имота е
осигурен чрез ПИ с идентификатор 10135.5401.9540,
който увеличава площта си и завършва с обръщач.
Отразява се заснетата в имота сграда с площ 53
кв. м.
Новообразуван имот № 2222 (КР 5401) става
с площ 630 кв. м и като собственик се вписват
наследници на Вълко Георгиев Вълков с н. а. за
600 кв. м ид. части. Достъп до имота е осигурен
чрез ПИ с идентификатор 10135.5401.9540, който
увеличава площта си и завършва с обръщач. Отразява се заснетата в имота сграда.
Новообразуван имот № 9600 (КР 5401) става
с площ 109 кв. м, НТП – алеи, собственик – Община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Боровецюг, землище кв. Галата, община Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистрите към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
17.06.2005 г. Решение от 12.10.2004 г. по адм. дело
№ 791/2003 г. на Окръжния съд – Варна:
В ПНИ на СО местност Боровец-юг, землище
кв. Галата, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
Заличава НИ 4687 (КР 404) с площ 1917,25 кв. м
(съответно ПИ с идентификатор 10135.5404.4687 по
КККР), записан на неидентифициран собственик.
Новообразува се имот № 4830 (КР 404) с
площ 1579 кв. м (съответно ПИ с идентификатор
10135.5404.4830 с площ 1579 кв. м) и в регистъра
като собственик се вписва Мартин Николов Великов с документ за собственост нот. акт.
Новообразува се имот № 4831 (КР 5404) с
площ 403 кв. м (съответно ПИ с идентификатор
10135.5404.4831) и в регистъра се вписва „неидентифициран собственик“.
Новообразуван имот № 3896 (КР 404) става с
площ 585 кв. м (съответно ПИ с идентификатор
10135.5404.3896 по КККР става с площ 585 кв. м)
и в регистъра не се променя вписаният като собственик „неидентифициран собственик“.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Горна
Трака, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти и
регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влезли в законна сила на
28.05.2011 г. Решение № 144 от 27.10.2010 г. по адм.
дело № 1532/2006 г. на Окръжния съд – Варна,
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и Решение № 7371 от 28.06.2011 г. по адм. дело
№ 809/2011 г. на Върховния административен съд
на Република България:
В ПНИ на СО местност Горна Трака, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се
извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 1062 и
№ 1063 по ПНИ.
Образува се имот № 6036 с площ 484,38 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Янчо Стоянов Миников с решение на
Общинската служба по земеделие и гори – Варна.
Образува се имот № 6039 с площ 600,34 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Добрин
Петров Янев с н. а.
Образува се имот № 6035 с НТП – улица, и
собственик Община Варна. Имотът осигурява
лице и достъп на имот № 6039.
Образува се имот № 6038 с площ 600,00 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Юлиян
Теодосиев Дончев със саморъчно завещание акт
на Службата по вписванията – Варна.
Образува се имот № 6037 с НТП – улица, и
собственик Община Варна. Имотът осигурява
лице и достъп на имот № 6038.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение, като в частта
за имот № 6038 с площ 600 кв. м по ПНИ вместо
Атанас Иванов Гроздев да се впише Юлиян Тео
досиев Дончев.
Образува се имот № 6025 с площ 1000,83 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват наследниците на Янчо Стоянов Миников с решение на
Общинската служба по земеделие и гори – Варна.
Имот № 1065 става с площ 599,97 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Дора Кирилова
Петрова-Ковачева с н.а.
Увели чава се п лощ та на имот № 9519 с
НТП – улица, и собственик Община Варна. Имотът
осигурява достъп до имот № 1065.
Образува се имот № 6040 с площ 327,42 кв. м
за наследниците на Янчо Стоянов Миников с
решение на Общинската служба по земеделие и
гори – Варна.
Имот № 1067 става с площ 600,05 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва Магдалена
Христова Ганева Ин Кало с н.а. за 5 кв. м ид.
части и с н.а. за 595 кв. м ид. части.
Образува се имот № 6041 с НТП – улица, и
собственик Община Варна. Имотът осигурява
лице и достъп на имот № 1067.
Имот № 1068 става с площ 600 кв. м и в регистъра като собственик се вписва Пенка Желева
Маркова с други.
Образува се имот № 6042 с НТП – улица, и
собственик Община Варна. Имотът осигурява
лице и достъп на имот № 1068.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти за земи, предоставени на гражданите на
основание § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, на селищно образувание местност Кочмар („Възраждане“ V – VI м.р.),
част от КР 505, землище гр. Варна, община Варна,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 16.03.2011 г. Решение № 232 от 4.02.2011 г. по
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адм. дело № 3416/2010 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО местност Кочмар („Възраждане“
V – VI м. р.), част от КР 505, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 374 с площ 750,40 кв. м
(съответно ПИ с идентификатор 10135.3523.374 с
площ 750 кв. м по КККР на гр. Варна) в регистъра
се заличава „неидентифициран“ и като собственик
се вписва Петър Атанасов Петров с документ н. а.,
вписан в Службата по вписванията – Варна, с акт.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
16.03.2011 г. Решение № 124 от 25.01.2011 г. по
адм. дело № 3367/2010 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО местност Кочмар („Възраждане“
V – VI м.р.), част от КР 505, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна,  се извършват следните промени:
За имот № 10135.505.311 с площ 1002,23 кв. м
(съответно за ПИ с идентификатор 10135.3523.35
с площ 1002,14 кв. м по КККР на гр. Варна) в регистъра се заличава Камен Богданов Проданов с
документ н.а. и документ договор за делба и като
собственик се вписва Петър Атанасов Петров с
документ н. а., вписан в Службата по вписванията
с акт, за 1000 кв. м.
3. В изпълнение на влязло в законна сила на
5.01.2012 г. Решение № 2821 от 29.11.2011 г. по
адм. дело № 3413/2010 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО местност Кочмар („Възраждане“
V – VI м. р.), част от КР 505, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
За имот № 10135.505.35 с площ 439,18 кв. м
(съответно за ПИ с идентификатор 10135.3523.35 с
площ 439,19 кв. м по КККР на гр. Варна) в регистъра се заличава Владимир Георгиев Конаров без
вписан документ за собственост и като собственик
се вписва Петър Атанасов Петров с документ н. а.,
вписан в Службата по вписвания – Варна, с акт.
4. В изпълнение на влязло в законна сила на
23.09.2011 г. Решение № 2045 от 9.08.2011 г. по
адм. дело № 3373/2010 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО местност Кочмар („Възраждане“
V – VI м.р.), част от КР 505, землище гр. Варна,
община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти с № 82 и
с № 503 по ПНИ (съответно ПИ с идентификатор
10135.3523.82 и ПИ с идентификатор 10135.3523.503).
Образува се ПИ с идентификатор № 10135.3523.630
с площ 1356,14 кв. м и в регистъра като собственик
се вписват н-ци на Сантухи Артюн Чалгаджиева
с документ решение на ПК.
V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност Манастирски
рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв.
Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 27.03.2009 г. Решение № 329 от 5.03.2009 г. по
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адм. дело № 3150/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО местност Манастирски рид,
Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Заличава се НИ № 2434 (КР 517) с площ 600 кв.
м, с вписан в регистъра собственик „н-ци Колю
Христов Добрев“ с документ н.а.
Новообразува се имот № 10135.2517.5263 с
площ 600,04 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва Гина Илиева Георгиева с документ за
собственост н. а., вписан в Службата по вписванията – Варна, с акт.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила на
18.06.2010 г. Решение № 973 от 10.05.2010 г. по
адм. дело № 2672/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО местност Манастирски рид,
Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Новообразува се имот № 10135.2517.2107 с площ
600,31 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
„Алися“ – ЕООД, гр. Варна, ЕИК 148029112, с н.
а. на Службата по вписванията – Варна.
Новообразува се имот № 10135.2517.2108 с площ
600,40 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Стефан Димитров Белчев с документ за
собственост н. а.
Новообразува се имот № 10135.2517.5364 с
площ 603,88 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва „н-ци на Аверно Маринов Авернов с
документ за собственост „решение на Поземлена
комисия – Варна“.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В изпълнение на влязло в законна сила
Решение № 9892 от 6.07.2011 г. по адм. дело
№ 14064/2011 г. на Върховния административен съд:
В първоначално одобрения ПНИ на СО Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се
извършват следните промени:
За новообразуван имот № 510 (КР 516) с площ
599,83 кв. м в регистъра се заличава Петър Иванов Цанков с документ „оценителен протокол“ и
като собственик се вписва Иван Петров Цанков
с документ н.а.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
4. В изпълнение на влязло в законна сила на
4.05.2010 г. Решение № 12 от 5.01.2010 г. по адм. дело
№ 2568/2008 г. на Административния съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се
извършват следните промени:
Новообразуван имот № 305 (КР 516) става с
площ 600 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Николай Стефанов Станев с други.
Новообразуван имот № 4267 (КР 516) става
с площ 292 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва „н-ци  на Георги Йорданов Христов“ с
решение на ОСЗГ – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
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6. В изпълнение на влязло в законна сила на
6.04.2010 г. Решение № 1135 от 26.06.2009 г. по
адм. дело № 2675/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО местност Манастирски рид,
Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Новообразува се имот № 10135.2517.882 с площ
599,92 кв. м и в регистъра като единствен собственик се вписва Георги Савов Иванов със следните
документи:
– нотариален акт  за 100 кв. м ид. ч.;
– нотариален акт за 400 кв. м ид. ч.;
– нотариален акт за 100 кв. м ид. ч.
Новообразува се имот № 10135.2517.891 с площ
600,25 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Васил Иванов Петров с други (оценителен
протокол).
Новообразува се имот № 10135.2517.4040 с площ
795,13 кв. м и в регистъра като съсобственици се
вписват:
VI. Одобрявам плана на новообразуваните имоти на селищно образувание местност Прибой, КР
405 – зона за отдих, землище кв. Галата, община
Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
16.10.2012 г. Решение № 2907 от 22.06.2012 г. по
гр. дело № 19586/2011 г. на Варненския районен съд:
В ПНИ на СО „Прибой“, КР 405 – зона за
отдих, землище кв. Галата, община Варна, област
Варна, се извършват следните промени:
За НИ № 3003 с площ 589 кв. м (съответно
ПИ с идентификатор 10135.5405.3003 по КККР) в
регистъра се заличава вписаният Манчо Иванов
Манов с документ за собственост „Решение № 531
от 9.07.1998 г.“ и като собственици се вписват Иван
Методиев Морарцалиев, с документ за собственост
н. а. на СВ – Варна, и Пенка Илинова Пукова с
документ за собственост н. а. на СВ – Варна.
Промените да се отразят в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VII. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Сотира,
землище гр. Варна, община Варна, област Варна, в
частта относно новообразувани имоти и регистри
към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
12.06.2009 г. Решение № 825 от 18.05.2009 г. по
адм. дело № 2079/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО м-ст Сотира, землище гр. Варна, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Новообразуван имот № 1001 става с площ
687 кв. м, в регистъра се заличава вписаният за
собственик Георги Тодоров Желев с документ „Решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ (чл. 18ж,
ал. 1) за възстановяване на право на собственост
в стари реални граници“ и като собственик се
вписва Димчо Георгиев Димов с документ за
собственост нотариален акт на Службата по
вписванията – Варна, за 600 кв. м ид. ч. Заличава
се старият идентификатор 10135.2508.1001.1 и се
отразява съществуващата в имота сграда с площ
24 кв. м с нов идентификатор 10135.2508.1016 и
собственик Димчо Георгиев Димов с разрешение
за строеж.
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Новообразуван имот № 1016 става с площ 972
кв. м и в регистъра като собственици се вписват:
„Неидентифициран собственик“ за 913 кв. м ид. ч.
и Георги Тодоров Желев с документ за собственост
Решение на Поземлена комисия – гр. Варна, за
59 кв. м ид. ч.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VIII. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти и
регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила на
26.06.2008 г. Решение № 784 от 23.10.2007 г. по адм.
дело № 1616/2006 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на СО м-ст Траката, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
Новообразуван имот № 123 става с площ 96,57
кв. м и в регистъра не се променя вписаната като
собственик Мария Жекова Хованесян с документ
за собственост н. а.
Образува се имот № 7314 с площ 383,84 кв. м и
в регистъра като собственик се вписват н-ци на Георги Карагеоргиев Андреев с документ за собственост решение на Поземлена комисия – гр. Варна.
Образува се имот № 7315 с площ 222,06 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват н-ци на
Петко Андреев Карагеоргиев с документ за собственост решение на Поземлена комисия – гр. Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение на собствениците.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
7618
ЗАПОВЕД № РД-20-7706-167(2)
от 20 октомври 2020 г.
На основание чл. 62, ал. 1 от АПК и чл. 32,
ал. 1 от ЗА допълвам Заповед № РД-20-7706-167
от 7.10.2020 г. на областния управител на област
с административен център Варна, както следва:
В раздел V, т. 6, след текста: „Новообразува
се имот № 10135.2517.4040 с площ 795,13 кв. м и
в регистъра като съсобственици се вписват:“ се
добавя текстът:
„– н-ци на Тодора Иванова Димитрова за 5 кв. м
с документ за собственост решение на Поземлена комисия гр. Варна, поправено с решение на
ОСЗ – гр. Варна;
– н-ц и н а Дем и р К а л чев Д и м и т р ов з а
694 кв. м с документ за собственост решение на
ОСЗГ – гр. Варн а;
– Община Варна за 96 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.“
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния
съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
8125
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4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-82 от 20.10.2020 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-46
от 26.07.2018 г. (ДВ, бр. 65 от 2018 г.) за обект:
Реконструкция на път ІІ-86 „Средногорци – Рудозем“, участък от км 125+727,46 до км 126+600
и от км 126+750 до км 129+660 и реконструкция
на водопровод от км 126+710 до км 126+770, подобект: изменение на мостове при км 126+117,
км 126+959 и км 128+340, при условията на
чл. 60 от А дминистративнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8099
4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС83 от 21.10.2020 г. за обект: АМ „Хемус“, участък
от края на ПВ „Каленик“ до пресичането с път
II-35, включително ПВ „Плевен“, подобект: Реконструкция на ВЛ 110 kV „Горталов – Славяни“
при пресичането с АМ „Хемус“ при км 138+461
в района на ПВ „Плевен“, землище с. Славяни,
община Ловеч, област Ловеч, при условията на
чл. 60 от АПК. Предварителното изпълнение може
да се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
8113
16. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Средни данъкоплатци и осигурители“, отдел
„Събиране“, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане на недвижим имот № C202225-0910000355/7.08.2020 г. възлага на Петър Евгениев
Петров, ЕГН 8707087044, постоянен адрес София,
ж.к. Дружба, бл. 414, вх. Б, ап. 35, следния недвижим имот: А) Апартамент с идентификатор
68134.1894.1069.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1869 от 2010 г. на изпълнителния директор на АГКК;
последно изменение на кадастралната карта и
кадастралните регистри, засягащо самостоятелния
обект, е от 11.03.2020 г.; адрес на имота: София,
район „Витоша“, ул. Миле Попйорданов № 62,
ет. 3, ап. 1. Самостоятелният обект се намира на
ет. 3 в сграда с идентификатор 68134.1894.1069.1,
предназначение: жилищна сграда – многофамил-
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на. Сградата е разположена в поземлен имот с
идентификатор 68134.1894.1069. Предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент;
брой нива на обекта: 2; посочена в документа
площ: 246,55 кв. м; прилежащи части: заедно с
мазе № 16 (площ 8,51 кв. м) и съответни ид. части.
Ниво 1: съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 68134.1894.1069.1.7; под обекта:
68134.1894.1069.1.5, 68134.1894.1069.1.4; над обекта:
няма. Ниво 2: съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: 68134.1894.1069.1.7;
под обекта: няма; над обекта: няма; стар идентификатор: 68134.1894.25.1.6. Б) Гараж № ІІ със
съответните идеални части от правото на строеж
върху мястото, подробно описано в настоящия
пункт, с площ 19,8 кв. м, намиращ се в София,
район „Витоша“, ул. Миле Попйорданов № 62,
с граници при съседи – двор на бивш парцел
№ ХХІ-23 и 23 А (двадесет и първи, отреден за
имоти с пл. номер – двадесет и трети и двадесет
и трети – А) и двор на бивш парцел № ХХ-23А
(двадесети, отреден за имот с пл. номер – двадесет и трети – А), придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 1, том
І, рег. № 46, дело № 1 от 2001 г. В) Гараж ІІІ със
съответните идеални части от правото на строеж
върху мястото, подробно описано в настоящия
пункт, с площ 24,4 кв. м, намиращ се в София,
район „Витоша“, ул. Миле Попйорданов № 62,
с граници при съседи – от три страни – двор
на бивш парцел № ХХ-23А (двадесети, отреден
за имот с пл. номер – двадесет и трети – А) и
двор на бивш парцел № ХІХ-23 (деветнадесети,
отреден за имот с пл. номер – двадесет и трети),
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 1, том І, рег. № 46, дело
№ 1 от 2001 г.
8062
87. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200022-091-0000461 от 1.10.2020 г. възлага на
Емил Лаврентиев Кирчев, ЕГН 830404ХХХХ,
следния недвижим имот: самостоятелен обект в
сграда, КИД 68134.1932.1493.1.248, складово помещение № 3, на кота – 4,40 м, застроено върху
42,82 кв. м, заедно с прилежащите му 0,2133 %
идеални части, равняващи се на 10,53 кв. м идеални части от сградата, както и заедно с 0,2014 %
идеални части, равняващи се на 9,07 кв. м идеални
части от правото на собственост върху земята,
подробно описана по-горе, при съседи: на същия
етаж: 68134.1932.1493.1.228, коридор № 1, под
обекта – няма, над обекта – 68134.1932.1493.1.269,
68134.1932.1493.1.268, при съседи на поземлен имот
с идентификатор 68134.1932.1493, както следва:
68134.1932.2056, 68134.1932.1491, 68134.1932.2148,
68134.1932.2412, 68134.1932.2411, 68134.1932.2437,
68134.1932.2436, 68134.1932.1452, намиращ се в София, Столична община, област София, ул. Тодор
Каблешков № 53.
8060
52. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за
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възлагане на недвижим имот изх. № С200016091-0000391 от 20.08.2020 г. възлага на: Кристина
Димитрова Андонова с ЕГН 8506230071, постоянен
адрес: Благоевград, ул. Радовиш № 1, ет. 1, aп. 1,
група 1: поземлен имот, УПИ I – общ., от кв. 28
по регулационния план на с. Златитрап, община
„Родопи“, област Пловдив, одобрен със Заповед
№ 232/1988 г., с площ 630 кв. м, при граници:
лица с о.т. 85 – 86, УПИ II-464, УПИ XIX-464 и
улица с о.т. 92 – 84, ведно с всички подобрения
и приращения в имота по смисъла на ЗС.
8059
76. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С200024-091-0000474 от 5.10.2020 г. възлага на „Марти 97“ – ООД, с ЕИК 102872048
и адрес: Бургас, ул. Фердинандова № 78, вх. 5,
ет. 6, следния недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор 07079.13.1468, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Бургас,
одобрени със Заповед № РД-18-35 от 26.04.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК; последно
изменение със заповед: няма издадена заповед
за изменение в КККР, с адрес на поземления
имот Бургас, местност Минерални бани, с площ
2473 кв. м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг
вид застрояване, при граници и съседи: имоти
с идентификатор: 07079.13.1466; 07079.13.1467;
07079.13.1440; 07079.13.1469; стар идентификатор:
няма, номер по предходен план: 9, квартал: 59,
парцел: 2, който поземлен имот е идентичен на
празно дворно място, намиращо се в местност
Минерални бани, кв. Банево, Бургас (бивше
с. Банево, област Бургас), представляващо урегулиран поземлен имот II-9 (втори с пл. № девет)
в кв. 59, по плана на кв. Банево, Бургас, с площ
2474 кв. м, при граници: от запад и юг – улици,
от изток – УПИ I-772, и от север – имот № 10,
за сумата 215 111,11 лв.
8061
1. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Яна Бизова Николова, собственици
на имот № 67372.1.2, намиращ се в землището
на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8004
2. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Дра-
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гоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Павел Тодоров Илиев, собственици на
имот № 67372.1.362, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.22, намиращ
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8005
3. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Пламен
Любенов Симеонов и Росен Любенов Симе
онов, наследници на Любен Йосифов Симеонов,
собственици на имот № 67372.1.33, намиращ се
в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8006
4. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Ирина Василева Тимкова-Модева,
собственици на имот № 67372.1.376, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.37, намиращ се в землището на гр. Слив
ница, община Сливница, Софийска област, за
постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8007
5. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Лозан Кръстев Костадинов, собственици
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на имот № 67372.1.101, намиращ се в землището
на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8008
6. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Страхил Янков Илиев, собственици на
имот № 67372.1.402, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.105, намиращ
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8009
7. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Камен Миленков Ненчев, собственици на
имот № 67372.1.414, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.112, намиращ
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8010
8. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Петър и Джурджа Накови, собственици на имот
№ 67372.1.117, имоти № 67372.1.740 и 67372.1.741,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.1.205, имоти № 67372.6.306,
67372.6.307 и 67372.6.308, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.6.48,
намиращи се в землището на гр. Сливница,
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община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8011
9. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Добрена и Димитър Даракчиеви, собственици на имоти № 67372.1.696 и 67372.1.697,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.1.164, намиращи се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8012
10. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Цветанка и Асен Белчеви, собственици
на имоти № 67372.1.702 и 67372.1.703, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.166, намиращи се в землището на
гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от
4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8013
11. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Васил Антов Кадиин, собственици на
имот № 67372.1.182, намиращ се в землището
на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
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може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8014
12. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Димитър Денков Рангелов, собственици
на имоти № 67372.1.728 и 67372.1.729, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.193, намиращи се в землището на
гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от
4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8015
13. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
собствениците на имот № 67372.1.230, намиращ
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8016
14. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Димитър Георгиев Василков,
собственици на имоти № 67372.6.333, 67372.6.334
и 67372.6.335, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.6.60, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8017
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15. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Надежда Борисова Милушева,
собственици на имоти № 67372.11.92 и 67372.11.93,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.11.14, намиращи се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8018
16. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Треша Петрова Григорова,
собственици на имоти № 67372.11.100, 67372.11.101
и 67372.11.102, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.11.23, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8019
17. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Костадинка Златкова
Миткова, собственици на имоти № 67372.11.124
и 67372.11.125, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.11.33, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8020
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18. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Добра Йорданова Пейчева, собственици на имоти № 67372.11.130 и 67372.11.131,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.11.35, намиращи се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8021
19. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Илия Гогов Антов, собственици
на имоти № 67372.11.173, 67372.11.174 и 67372.11.175,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.11.66, намиращи се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8022
20. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Георги Матеев Серетлиев, собственици на имоти № 67372.19.245 и 67372.19.246,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.19.41, намиращи се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8023
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21. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Георги Калчев Георгиев, собственици на
имоти № 67372.19.248 и 67372.19.249, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.19.42, намиращи се в землището на
гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от
4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8024
22. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Христо и Йорданка Кацарови,
собственици на имоти № 67372.19.178 и 67372.19.179,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.19.57, намиращи се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8025
23. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Тодорин Михалков Татаров,
собственици на имоти № 67372.20.123, 67372.20.124
и 67372.20.125, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.20.1, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8026
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24. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Григор Матов Паунов, собственици на имоти № 67372.20.135, 67372.20.136
и 67372.20.137, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.20.4, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8027
25. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Найден Андреев и Цветанка
Стоянова, собственици на имоти № 67372.20.145
и 67372.20.146, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.20.26, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8028
26. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Славена Милушева Паунова, собственици на имоти № 67372.20.151 и
67372.20.152, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 67372.20.28, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8029
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27. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Младен Тотев Цветков, собственици на
имоти № 67372.20.155 и 67372.20.156, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.20.30, намиращи се в землището на
гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от
4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8030
28. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Петър Георгиев Божилов, собственици на имоти № 67372.25.51, 67372.25.52 и
67372.25.54, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 67372.25.18, намиращи се
в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8031
29. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Трайчо Гацев Димитров, собственици на
имоти № 67372.95.198 и 67372.95.199, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.95.27, намиращи се в землището на
гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от
4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нуж да. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8032
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30. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Игнат Арсов Бонев, собственици на имоти № 67372.95.203, 67372.95.204
и 67372.95.205, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.95.31, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8033
31. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Ерина Арсова Иванова, собственици на имоти № 67372.95.208, 67372.95.209
и 67372.95.210, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.95.32, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8034
32. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Ася Захариева Йонева, собственик на имоти № 67372.95.219
и 67372.95.220, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.95.35, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8035
33. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железо-
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пътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Рангел Михалков Калин, собственици на имоти № 67372.99.103 и 67372.99.104,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.99.49, намиращи се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8036
34. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Костадинка, Младен и Вела
Симеонови, собственици на имоти № 67372.99.105
и 67372.99.106, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.99.50, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8037
35. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Надежда Стефанова Димитрова,
собственици на имоти № 67372.99.114, 67372.99.115
и 67372.99.116, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.99.60, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8038
36. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Унисифор Евлогиев Божилов, собственици
на имоти № 67372.99.145, 67372.99.146, 67372.99.147,
67372.99.148 и 67372.99.149, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.99.84,
намиращи се в землището на гр. Сливница,
община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8039
37. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Никола Кръстев Костадинов,
собственици на имоти № 67372.100.45, 67372.100.46
и 67372.100.47, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.100.6, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8040
38. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Стойчо Найдов Матов, собственици на имоти № 67372.100.49, 67372.100.50 и
67372.100.51, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 67372.100.10, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8041
39. – ДП „Национа лна компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Цветко Вучков Марков, собственици на имоти № 00223.91.230, 00223.91.231
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и 67372.91.232, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 00223.91.1, намиращи
се в землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8042
40. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Евтим Димитров Пешев, собственици
на имоти № 00223.98.18 и 67372.98.19, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.98.2, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8043
41. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Алекси Михалков Цулин, собственици на имоти № 00223.114.33, 00223.114.34 и
67372.114.35, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 00223.114.7, намиращи се
в землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8044
42. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Григор Алексов Марков, собственици на имоти № 00223.114.57, 00223.114.58 и
67372.114.59, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 00223.114.21, намиращи се
в землището на с. Алдомировци, община Слив
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ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8045
43. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Тодор Михайлов Йонев, собственици на имоти № 00223.117.28, 00223.117.29 и
67372.117.30, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 00223.117.5, намиращи се
в землището на с. Алдомировци, община Слив
ница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8046
44. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на наследниците на Елена Христова Георева, собственици на
имот № 56215.351.50 (имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 351050), намиращ се в землището
на с. Петърч, община Костинброд, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
може да се обжалва пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8047
25. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образоване 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Акушерство и гинекология“ – един
в катедра „Акушерски грижи“ за нуждите на
Клиниката по онкогинекология на УМБАЛ „Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи: Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
8084
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46. – Добруд жанск ият земеделск и институт – гр. Генерал Тошево, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“ – един, за нуждите
на Добруджанския земеделски институт – гр. Генерал Тошево, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
ЦА на ССА, София 1373, ул. Суходолска № 30,
тел.: 02/812-75-60.
8050
3. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Борисово, община Елхово – 05520.18.6, 05520.18.7, 05520.18.54,
05520.18.55, 05520.18.59, 05520.18.60, 05520.18.61,
05520.18.62, 05520.18.97, 05520.18.99, 05520.18.179; за
с. Бояново, община Елхово – 06001.15.15, 06001.15.16,
06001.15.720, 06001.19.138, 06001.19.139, 06001.19.361,
06001.21.1, 06001.21.2, 06001.21.564, 06001.24.150,
06001.58.155, 06001.58.156, 06001.58.256, 06001.58.263,
06001.58.823, 06001.58.824, 06001.58.825, 06001.60.27,
06001.60.65, 06001.60.253, 06001.60.367; за с. Грани
тово, община Елхово – 17748.10.43, 17748.10.45,
17748.10.56, 17748.10.105, 17748.10.106, 17748.10.171,
17748.10.483, 17748.10.548, 17748.10.549, 17748.10.556,
17748.10.614, 17748.11.40, 17748.11.41, 17748.11.42,
17748.11.43, 17748.11.44, 17748.11.45, 17748.11.46,
17748.11.47, 17748.11.48, 17748.11.100, 17748.13.21,
17748.13.22, 17748.13.23, 17748.13.24, 17748.13.25,
17748.13.26, 17748.13.27, 17748.13.28, 17748.13.29,
17748.13.30, 17748.13.31, 17748.13.32, 17748.13.33,
17748.13.45, 17748.13.46, 17748.13.203, 17748.13.608,
17748.13.609, 17748.13.610, 17748.14.1, 17748.14.2,
17748.14.3, 17748.14.4, 17748.14.5, 17748.14.6, 17748.14.7,
17748.14.70, 17748.14.89, 17748.14.164, 17748.14.165,
17748.14.214, 17748.14.565, 17748.19.1, 17748.19.2,
17748.19.3, 17748.19.145, 17748.19.147, 17748.22.1,
17748.22.2 , 17748.22.4, 17748.22.5, 17748.22.7,
17748.22.8, 17748.22.26, 17748.22.29, 17748.22.39,
17748.22.42, 17748.22.45, 17748.22.63, 17748.22.66,
17748.22.68, 17748.22.76, 17748.22.240, 17748.22.554,
17748.25.454, 17748.25.564, 17748.28.23, 17748.28.24,
17748.28.83, 17748.28.167, 17748.28.192, 17748.28.198,
17748.28.255, 17748.28.581, 17748.30.74, 17748.30.77,
17748.30.78, 17748.30.79, 17748.30.80, 17748.30.81,
17748.30.82, 17748.30.83, 17748.30.84, 17748.30.85,
17748.30.86, 17748.30.104, 17748.30.107, 17748.30.110,
17748.30.176, 17748.30.271, 17748.30.284, 17748.30.577,
17748.32.68, 17748.38.86, 17748.38.100, 17748.60.64,
17748.60.65, 17748.60.66, 17748.60.74, 17748.60.75,
17748.60.76, 17748.61.66, 17748.61.67, 17748.61.76,
17748.70.67, 17748.70.71, 17748.70.72, 17748.70.73,
17748.70.506, 17748.70.510, 17748.54.230, 17748.54.238,
17748.54.250, 17748.225.2, 17748.225.7, 17748.225.31,
17748.225.34, 17748.38.49, 17748.38.50, 17748.38.51,
17748.38.52, 17748.38.289, 17748.38.597, 17748.53.280,
17748.53.589, 17748.73.10, 17748.73.15, 17748.73.28,
17748.73.36, 17748.73.136, 17748.73.147, 17748.74.6,
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17748.74.7, 17748.74.8, 17748.74.11, 17748.74.12,
17748.74.14, 17748.74.15, 17748.74.21, 17748.74.22,
17748.74.23, 17748.74.24, 17748.74.25, 17748.74.26,
17748.74.27, 17748.74.35, 17748.74.39, 17748.74.132,
17748.74.169, 17748.74.313, 17748.74.359, 17748.74.545,
17748.74.559, 17748.74.602, 17748.83.391, 17748.83.511,
17748.85.9, 17748.85.79, 17748.85.80, 17748.85.81,
17748.85.82, 17748.85.83, 17748.85.84, 17748.85.85,
17748.85.86, 17748.85.87, 17748.85.88, 17748.85.89,
17748.85.92, 17748.85.93, 17748.85.94, 17748.85.95,
17748.85.368, 17748.85.369, 17748.85.372, 17748.85.373,
17748.85.376, 17748.85.384, 17748.85.387, 17748.93.388,
17 74 8 .9 8 . 37 0 ; з а с. До брич, о б щ и н а Е л х о во – 21542.10.44, 21542.10.565, 21542.22.39, 21542.28.1,
21542.28.43, 21542.30.45, 21542.30.53, 21542.30.54,
21542.69.270, 21542.9.175, 21542.9.176, 21542.9.177,
21542.9.184, 21542.9.187, 21542.9.188, 21542.10.1,
21542.10.171, 21542.10.173, 21542.10.248, 21542.10.249,
21542.10.250, 21542.10.251, 21542.10.252, 21542.10.253,
21542.10.254, 21542.10.255, 21542.10.256, 21542.10.257,
21542.10.258, 21542.10.262, 21542.10.263, 21542.10.264,
21542.10.266, 21542.10.272, 21542.10.550, 21542.10.553,
21542.10.561, 21542.10.650, 21542.10.661, 21542.10.750,
21542.23.37, 21542.25.102, 21542.33.113, 21542.34.76,
21542.34.89, 21542.34.93, 21542.34.94, 21542.38.48,
21542.38.56, 21542.38.59, 21542.38.101, 21542.38.132,
21542.40.131, 21542.40.135, 21542.40.153, 21542.40.271,
21542.43.266, 21542.44.9, 21542.44.191, 21542.45.21,
21542.45.23, 21542.45.209, 21542.45.210, 21542.45.283,
21542.46.64, 21542.46.211, 21542.46.213, 21542.68.152,
21542.19.57, 21542.19.74, 21542.20.15, 21542.67.41,
21542.69.4, 21542.69.5, 21542.69.9, 21542.69.10,
21542.69.12, 21542.69.17, 21542.10.265, 21542.10.270;
за с. Жребино, община Ел хово – 29516.23.12,
29516.23.52, 29516.23.54, 29516.23.56, 29516.23.817,
29516.24.34, 29516.24.35, 29516.24.48, 29516.24.821,
29516.33.90, 29516.33.94, 29516.33.99, 29516.33.101,
29516.33.102, 29516.33.820, 29516.39.76; за с. Изгрев,
общ и на Е л хово – 32576.31.193, 32576.31.2 02 ,
32576.31.207, 32576.31.306, 32576.31.822, 32576.31.843,
32576.31.983, 32576.31.989, 32576.32.844, 32576.33.46,
32576.33.124, 32576.33.343, 32576.70.146, 32576.70.978,
32576.71.140, 32576.71.150, 32576.72.134, 32576.72.815,
32576.72.819, 32576.74.818; за с. Кирилово, община
Ел хово – 36909.13.1, 36909.13.2, 36909.13.225,
36909.13.275, 36909.13.289, 36909.14.5, 36909.14.10,
36909.14.20, 36909.14.23, 36909.14.24, 36909.14.26,
36909.14.27, 36909.14.40, 36909.14.298, 36909.14.300,
36909.14.302, 36909.14.303, 36909.14.348, 36909.14.369,
36909.15.46, 36909.15.349, 36909.16.1, 36909.16.11,
36909.16.81, 36909.16.82, 36909.16.90, 36909.16.274,
36909.16.284, 36909.16.501, 36909.16.586, 36909.17.54,
36909.17.279, 36909.18.290, 36909.45.1, 36909.45.9,
36909.45.11, 36909.45.29, 36909.45.100, 36909.45.110,
36909.55.272, 36909.56.1, 36909.56.36, 36909.56.68,
36909.56.112, 36909.56.463, 36909.73.11, 36909.73.12,
36909.75.125, 36909.200.16, 36909.200.18; за с. Лал
ково, община Елхово – 43116.13.51, 43116.13.100,
43116.14.33, 43116.14.38, 43116.15.6, 43116.16.111,
43116.16.168, 43116.16.391, 43116.16.393, 43116.19.23,
43116.19.28, 43116.19.30, 43116.19.31, 43116.19.32,
43116.19.389, 43116.19.407, 43116.20.29, 43116.20.30,
43116.20.76, 43116.20.139, 43116.20.140, 43116.20.142,
43116.20.387, 43116.20.388, 43116.20.390, 43116.21.74,
43116.21.76, 43116.21.77, 43116.21.79, 43116.21.85,
43116.21.262, 43116.21.434, 43116.21.437, 43116.22.87,
43116.22.143, 43116.22.323, 43116.22.410, 43116.22.414,
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43116.24.154, 43116.24.156, 43116.25.136, 43116.25.157,
43116.25.162, 43116.29.21, 43116.29.161, 43116.29.185,
43116.29.202, 43116.29.345, 43116.29.346, 43116.29.348,
43116.29.355, 43116.29.360, 43116.23.38, 43116.23.40,
43116.23.42, 43116.23.55, 43116.23.64, 43116.23.65,
43116.23.71, 43116.23.72, 43116.23.133, 43116.23.182,
43116.23.201, 43116.23.205, 43116.23.215, 43116.23.426,
43116.23.431, 43116.24.152, 43116.24.153, 43116.24.155,
43116.24.156, 43116.24.184, 43116.24.199, 43116.24.428,
43116.24.429, 43116.25.1, 43116.25.2, 43116.25.157,
43116.25.159, 43116.25.193, 43116.25.441, 43116.26.1,
43116.26.2, 43116.26.4, 43116.26.178, 43116.27.177,
43116.27.191, 43116.28.1, 43116.28.5, 43116.28.9,
43116.28.430, 43116.28.432, 43116.22.142, 43116.22.51,
43116.22.115, 43116.22.116, 43116.22.141, 43116.22.137,
43116.22.253, 43116.18.17, 43116.22.65, 43116.22.42; за
с. Малко Кирилово, община Елхово – 46615.9.70,
46615.9.77, 46615.11.24, 46615.11.50, 46615.11.74,
46615.11.78, 46615.11.79, 46615.11.100, 46615.11.101,
46615.15.10, 46615.15.162, 46615.16.2, 46615.16.50,
46615.16.51, 46615.16.52, 46615.17.10, 46615.17.29,
46615.18.1, 46615.19.1, 46615.20.15, 46615.11.110; за
с. Маломирово, община Ел хово – 46797.11.64,
46797.11.68, 46797.11.91, 46797.11.102, 46797.11.133,
46797.11.134, 46797.13.118, 46797.13.198, 46797.19.85,
46797.19.426, 46797.20.144, 46797.20.145, 46797.20.185,
46797.20.254, 46797.26.52, 46797.26.71, 46797.26.111,
46797.26.235, 46797.26.238, 46797.26.240, 46797.26.345,
46797.27.264, 46797.37.6, 46797.37.118, 46797.37.163,
46797.37.164, 46797.37.165, 46797.37.166, 46797.37.174,
46797.37.175, 46797.37.176, 46797.37.177, 46797.37.178,
46797.37.194, 46797.28.68, 46797.28.181, 46797.36.15,
46797.36.16, 46797.36.17, 46797.36.18, 46797.36.19,
46797.36.21, 46797.36.22, 46797.36.23, 46797.36.24,
46797.36.25, 46797.36.26, 46797.36.58, 46797.36.66,
46797.36.67, 46797.36.126, 46797.37.117, 46797.37.120,
46797.37.121, 46797.37.230, 46797.33.117, 46797.33.176,
46797.33.188, 46797.33.201, 46797.34.8, 46797.34.12,
46797.34.13, 46797.34.30, 46797.34.31, 46797.34.35,
46797.34.164, 46797.35.187, 46797.36.6, 46797.10.32,
46797.10.62, 46797.10.63, 46797.10.64, 46797.10.65,
46797.10.209, 46797.11.1, 46797.11.5, 46797.11.6,
46797.11.7, 46797.11.8, 46797.11.9, 46797.11.10,
46797.11.11, 46797.11.12, 46797.11.30, 46797.11.90,
4 679 7.11.1 32; з а с. Мелница, о б щ и н а Е л хо во – 47768.28.106, 47768.28.115, 47768.28.1238,
47768.29.48, 47768.29.64, 47768.29.152, 47768.29.154,
47768.29.156, 47768.29.370, 47768.29.396, 47768.29.414,
47 76 8 . 2 9.10 0 7, 47 76 8 . 2 9.10 0 8 , 47 76 8 . 2 9.10 0 9,
4 7 7 6 8 . 2 9.11 3 0 , 4 7 7 6 8 . 3 0 .1 3 8 , 4 7 7 6 8 . 3 0 . 3 9 7,
47768.30.1006, 47768.40.1, 47768.40.5, 47768.40.72,
47768.40.1005, 47768.17.11, 47768.17.12, 47768.17.16,
47768.17.23, 47768.17.164, 47768.17.1026, 47768.17.1030,
47768.17.1032, 47768.19.148, 47768.19.273, 47768.19.275,
47768.19.361, 47768.19.368, 47768.19.450, 47768.21.118,
47768.21.364, 47768.23.497, 47768.24.1, 47768.24.2,
47768.24.3, 47768.24.4, 47768.24.5, 47768.24.20,
47768.24.724, 47768.17.370, 47768.23.64, 47768.23.687,
47768.23.1511, 47768.23.1518, 47768.24.8, 47768.24.9,
47768.24.10, 47768.24.11, 47768.24.12, 47768.24.13,
47768.24.14, 47768.24.19, 47768.24.22, 47768.24.23,
47768.24.24, 47768.24.25, 47768.25.164, 47768.25.415,
47768.25.612, 47768.31.491, 47768.34.686, 47768.44.5,
47768.44.7, 47768.44.603, 47768.31.1, 47768.31.2,
47768.31.59, 47768.31.135, 47768.31.307, 47768.34.248,
47768.34.264, 47768.34.302, 47768.34.308, 47768.34.384,
47768.34.385, 47768.34.239, 47768.34.1502, 47768.35.156,
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47768.36.31, 47768.36.241, 47768.36.257, 47768.36.258,
47 7 6 8 . 3 6 . 4 6 3; з а с . Пч е л а, о б щ и н а Е л х о во – 588 01.35. 556, 588 01.36.111, 588 01.37.116,
58801.37.561, 58801.38.158, 58801.38.160, 58801.38.169,
58801.38.563, 58801.31.544, 58801.32.59, 58801.32.322,
58801.32.323, 58801.32.605, 58801.33.62, 58801.33.67,
58801.33.553, 58801.42.146, 58801.42.288, 58801.42.548,
58801.102.5, 58801.102.55, 58801.102.330, 58801.104.1,
58801.104.2, 58801.104.314, 58801.104.552, 58801.441.600,
58 8 01.4 41.6 0 6 , 58 8 01.4 43. 59 6 , 58 8 01.4 43. 59 7,
5 8 8 01. 3 6 . 571; з а с. Ра з дел, о б щ и н а Е л х о во – 61738.11.1, 61738.11.2, 61738.11.6, 61738.11.17,
61738.11.48, 61738.11.50, 61738.11.760, 61738.13.58,
61738.13.77, 61738.13.84, 61738.13.177, 61738.13.713,
61738.13.714, 61738.15.26, 61738.15.92, 61738.15.723,
61738.15.724, 61738.18.72, 61738.18.113, 61738.18.165,
61738.18.322, 61738.18.323, 61738.18.324, 61738.18.325,
61738.18.326, 61738.18.777, 61738.20.8, 61738.20.9,
61738.20.18, 61738.20.81, 61738.20.134, 61738.21.1,
61738.21.4, 61738.21.6, 61738.21.9, 61738.21.10,
61738.21.850, 61738.22.141, 61738.25.79, 61738.25.90,
61738.26.26, 61738.26.139, 61738.33.18, 61738.33.448,
61738.34.1, 61738.34.279, 61738.35.1, 61738.36.14,
61738.36.276, 61738.37.15, 61738.37.20, 61738.52.35,
61738.52.40, 61738.52.349, 61738.52.396, 61738.56.98,
61738.100.145, 61738.100.146; за с. Славейково, общ и н а Е л хо в о – 6 6 9 8 0 . 2 0 . 62 , 6 6 9 8 0 . 2 0 . 8 9,
66980.20.340, 66980.21.4, 66980.21.5, 66980.21.6,
66980.21.7, 66980.21.8, 66980.21.9, 66980.21.11,
66980.21.87, 66980.21.334, 66980.21.352, 66980.12.316,
66980.12.354, 66980.18.155, 66980.26.1, 66980.26.7,
66980.26.8, 66980.26.9, 66980.26.81, 66980.26.317; за
с. Стр о йн о, о б щ и н а Е л х о в о – 6 9 8 8 3 . 3 7.1 3 ,
69883.37.20, 69883.37.30, 69883.37.35, 69883.37.40,
69883.37.46, 69883.37.48, 69883.37.62, 69883.37.100,
69883.37.101, 69883.37.108, 69883.37.153, 69883.40.40,
69883.40.90, 69883.42.44, 69883.43.929, 69883.53.10,
69883.53.918; за с. Чернозем, община Елхово –
81121.60.1, 81121.70.123, 81121.70.124, 81121.70.126,
81121.70.173, 81121.330.10, 81121.330.21, 81121.330.22,
81121.330.23, 81121.330.45, 81121.340.10, 81121.340.21,
81121.340.22, 81121.340.118, 81121.508.26. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Ямбол. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
8078
3а. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Бръшляница, община Плевен – 06690.124.37, 06690.127.1, 06690.127.5,
06690.127.6, 06690.508.17, 06690.508.198, 06690.122.6,
06690.122.7, 06690.122.9, 06690.122.15, 06690.122.16,
06690.122.17, 06690.122.19, 06690.122.24, 06690.122.25,
0 6 69 0 .1 2 2 .1 3 8 , 0 6 69 0 .1 2 2 .1 39, 0 6 69 0 .1 2 2 .17 3,
0 6 69 0.1 2 2 .181, 0 6 69 0.1 2 2 . 2 0 7, 0 6 69 0.1 2 2 . 2 0 8 ,
0 6 69 0 .1 2 2 . 217, 0 6 69 0 .1 2 2 . 218 , 0 6 69 0 .1 2 2 . 219,
0 6 69 0.1 2 2 .2 2 4 , 0 6 69 0.1 2 2 .2 2 5, 0 6 69 0.1 2 2 .2 2 6 ,
0 6 69 0.1 2 2 .2 2 8 , 0 6 69 0.1 2 2 .2 3 0 , 0 6 69 0.1 2 2 .2 31,
0 6 69 0.1 2 2 .2 32 , 0 6 69 0.1 2 2 .2 33, 0 6 69 0.1 2 2 .2 3 4 ,
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0 6 69 0.1 2 2 . 2 35, 0 6 69 0.1 2 2 . 2 3 6 , 0 6 69 0.1 2 2 . 2 37,
0 6 69 0.1 22 .2 38 , 0 6 69 0.1 22 .2 39, 0 6 69 0.1 22 .2 4 0 ,
0 6 69 0.1 22 .2 43, 0 6 69 0.1 22 .2 4 4 , 0 6 69 0.1 22 .2 45,
0 6 69 0.1 22 .2 4 6 , 0 6 69 0.1 22 .2 47, 0 6 69 0.1 22 .2 4 8 ,
0 6 69 0.1 2 2 . 2 49, 0 6 69 0.1 2 2 . 2 50 , 0 6 69 0.1 2 2 . 2 51,
0 6 69 0.1 2 2 .2 52 , 0 6 69 0.1 2 2 .2 53, 0 6 69 0.1 2 2 .2 54 ,
0 6 69 0.1 2 2 . 2 55, 0 6 69 0.1 2 2 . 2 56 , 0 6 69 0.1 2 2 . 2 57,
0 6 69 0.1 22 .2 58 , 0 6 69 0.1 22 .2 63, 0 6 69 0.1 22 .2 6 4,
0 6 69 0.1 2 2 .2 6 5, 0 6 69 0.1 2 2 .2 6 6 , 0 6 69 0.1 2 2 .2 67,
0 6 69 0.1 2 2 . 2 70 , 0 6 69 0.1 2 2 . 2 76 , 0 6 69 0.1 2 2 . 2 77,
0 6 69 0.1 2 2 .2 8 5, 0 6 69 0.1 2 2 .2 8 6 , 0 6 69 0.1 2 2 .2 89,
0 6 69 0.1 2 2 .29 0 , 0 6 69 0.1 2 2 .29 3, 0 6 69 0.1 2 2 .295,
0 6 69 0.1 2 2 . 29 6 , 0 6 69 0.1 2 2 . 29 7, 0 6 69 0.1 2 2 . 29 9,
0 6 69 0.122 . 3 0 0 , 0 6 69 0.122 . 3 03, 0 6 69 0.122 . 3 0 4,
0 6 69 0.1 2 2 . 3 0 5, 0 6 69 0.1 2 2 . 3 0 6 , 0 6 69 0.1 2 2 . 310 ,
0 6 69 0.1 2 2 . 332 , 0 6 69 0.1 2 2 . 38 7, 0 6 69 0.1 2 2 . 38 8 ,
0 6 69 0.1 2 2 . 3 89, 0 6 69 0.1 2 2 . 391, 0 6 69 0.1 2 2 . 39 2 ,
0 6 69 0.1 2 2 .42 5, 0 6 69 0.1 2 2 .432 , 0 6 69 0.1 2 2 . 52 2 ,
0 6 69 0.1 2 2 . 583, 0 6 69 0.1 2 2 . 591, 0 6 69 0.1 2 2 . 59 2 ,
0 6 69 0.1 2 2 . 59 3, 0 6 69 0.1 2 2 .7 71, 0 6 69 0.1 2 2 .7 72 ,
0 6 69 0.1 2 2 . 8 41, 0 6 69 0.1 2 2 . 8 42 , 0 6 69 0.1 2 2 .9 51,
0 6 69 0.1 2 2 .9 52 , 0 6 69 0.1 2 2 .9 53, 0 6 69 0.1 2 2 .9 61,
0 669 0.122 .962 , 0 669 0.16 0.21, 0 669 0.122 .10; з а
с. Къртожабене, общ и на П левен – 40974.2.4,
40974.2.5, 40974.6.22, 40974.32.12, 40974.32.13,
40974.32.20, 40974.32.26, 40974.32.27, 40974.32.28,
40974.37.9, 40974.37.10, 40974.44.20; за с. Коилов
ци, община Плевен – 37856.137.70, 37856.137.73,
37856.137.74, 37856.137.75, 37856.137.77; за с. Ралево,
община Плевен – 62116.42.108; за гр. Славяно
во, община Плевен – 67088.298.10, 67088.298.11,
67088.298.13, 67088.298.33, 67088.298.40, 67088.304.12,
67088.318.39, 67088.319.1, 67088.319.154, 67088.501.31,
67088.501.40, 67088.501.61, 67088.501.62, 67088.501.71,
67088.501.73, 67088.501.81; за с. Търнене, община
Плевен – 73674.14.30, 73674.14.70, 73674.14.116,
73674.17.10, 73674.17.11, 73674.17.88, 73674.17.190,
73674.45.30, 73674.45.101, 73674.62.20, 73674.62.101,
73674.34.169, 73674.35.207, 73674.36.211, 73674.37.3,
73674.38.256, 73674.93.1, 73674.93.166, 73674.117.160,
73674.22.241, 73674.14.117, 73674.37.276; за с. Бохот,
община Плевен – 05921.1.10, 05921.2.9, 05921.2.10,
05921.2.11, 05921.2.21, 05921.2.22, 05921.2.23, 05921.2.25,
05921.6.5, 05921.6.9, 05921.6.10, 05921.6.18, 05921.6.19,
05921.7.16, 05921.7.17, 05921.7.18, 05921.7.21, 05921.7.22,
05921.7.23, 05921.7.24, 05921.24.32, 05921.24.33,
05921.96.11, 05921.96.14, 05921.97.226, 05921.97.230,
05921.98.36, 05921.98.37, 05921.161.86, 05921.170.26,
05921.170.37, 05921.280.19, 05921.280.21, 05921.280.22,
05921.280.23, 05921.280.24, 05921.280.25, 05921.500.14,
05921.15.9, 05921.15.10, 05921.15.12, 05921.15.14,
05921.15.16, 05921.15.18, 05921.15.26, 05921.15.27,
05921.15.28, 05921.15.30, 05921.15.31, 05921.112.33;
за с. Дисевица, общ и на П левен – 2 4935.31.1,
24935.31.2, 24935.31.3; за с. Горталово, община Плевен – 17258.81.6, 17258.39.40, 17258.39.44,
17258.70.46, 17258.70.47, 17258.70.48, 17258.71.25,
17258.74.13, 17258.74.14, 17258.78.2, 17258.88.7,
17258.88.8, 17258.88.17, 17258.70.29, 17258.70.26; за
с. Ласкар, община Плевен – 43147.14.3, 43147.14.4,
43147.14.6, 43147.14.71, 43147.14.448, 43147.15.74,
43147.14.70, 43147.14.459, 43147.14.73; за с. Мечка, община Плевен – 47963.38.28, 47963.41.18, 47963.38.26,
47963.38.27, 47963.39.36, 47963.41.17; за с. Радишево,
община Плевен – 61426.69.36, 61426.73.54, 61426.73.58,
61426.72.5, 61426.72.6, 61426.72.11, 61426.72.15,
61426.97.22, 61426.97.24, 61426.97.28, 61426.130.86,
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61426.130.88, 61426.130.89, 61426.130.95, 61426.135.18;
за с. Тодорово, община Плевен – 72566.20.87,
72566.26.85, 72566.27.50, 72566.30.19, 72566.30.20,
72566.30.21, 72566.30.22, 72566.31.1, 72566.31.2,
72566.31.3, 72566.31.4, 72566.31.6, 72566.31.7,
72566.31.8, 72566.31.9, 72566.31.10, 72566.31.11,
72566.31.12, 72566.31.13, 72566.31.21, 72566.32.46,
72566.32.49, 72566.32.50, 72566.34.26, 72566.30.18; за
с. Тученица, община Плевен – 73523.45.7, 73523.45.9,
73523.45.10, 73523.45.11, 73523.45.12, 73523.45.13,
73523.45.14, 73523.46.14, 73523.46.15, 73523.46.16,
73523.47.25, 73523.47.41, 73523.47.42, 73523.47.43,
73523.47.44, 73523.47.45, 73523.47.46, 73523.47.47,
73523.47.48, 73523.47.49, 73523.47.50, 73523.47.51,
73523.47.52, 73523.47.53, 73523.47.54, 73523.47.55,
73523.47.79, 73523.128.1, 73523.128.4, 73523.126.27,
73523.126.31, 73523.126.33, 73523.126.34, 73523.126.35,
73523.126.39, 73523.126.40, 73523.126.41, 73523.126.43,
73523.126.44, 73523.127.50, 73523.126.16; за с. Вър
бица, община Плевен – 12752.39.76, 12752.371.7,
12752.47.4, 12752.47.33, 12752.47.51, 12752.47.60,
12752.47.62, 12752.47.91, 12752.49.8, 12752.49.9,
12752.49.12, 12752.49.37, 12752.49.38, 12752.49.39,
12752.49.71, 12752.50.3, 12752.50.9, 12752.50.32,
12752.50.39, 12752.50.40, 12752.50.41, 12752.50.42,
12752.50.43, 12752.50.93, 12752.51.6, 12752.51.7,
12752.51.8, 12752.51.13, 12752.51.14, 12752.58.23,
12752.58.31, 12752.58.44, 12752.58.62, 12752.318.17,
12752.77.22, 12752.79.19, 12752.79.20, 12752.80.9,
12752.80.29, 12752.801.1, 12752.801.6, 12752.77.23,
12752.79.11, 12752.39.26, 12752.49.131. Проектите за
изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Плевен. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
8079
3б. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри за
отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от правоспособно лице
по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с
идентификатори: за с. Константин, община Елена – 38337.139.875, 38337.139.878, 38337.139.910,
38337.139.990, 38337.140.913, 38337.140.915, 38337.140.6,
38337.140.909, 38337.140.79, 38337.300.9, 38337.140.912,
38337.139.914, 38337.140.14, 38337.140.672, 38337.160.104,
38337.160.202, 38337.160.23, 38337.160.38, 38337.160.60,
3 8 337.16 0 . 6 31 , 3 8 337.16 0 . 6 32 , 3 8 337.16 0 . 6 33 ,
38337.162.634, 38337.160.105, 38337.160.39, 38337.160.41,
38337.160.62, 38337.335.18, 38337.335.19, 38337.159.312,
38337.159.75, 38337.335.20, 38337.160.102, 38337.160.12,
38337.160.61, 38337.160.63, 38337.160.13, 38337.160.14,
38337.160.15, 38337.160.22, 38337.160.106, 38337.160.615,
3 8 3 3 7.1 01 . 5 8 , 3 8 3 3 7.1 0 2 .1 0 7, 3 8 3 3 7.1 0 2 . 4 2 5 ,
38337.102.549, 38337.102.76, 38337.105.10, 38337.102.428,
38337.102.429, 38337.102.75, 38337.102.310, 38337.102.315,
38337.105.431, 38337.105.550, 38337.105.8, 38337.105.9,
38337.102.200, 38337.105.14, 38337.105.382; за с. Марян,
община Елена – 47425.92.189; за с. Руховци, община Елена – 63495.25.118, 63495.25.127, 63495.25.379,
63495.64.120, 63495.64.41, 63495.64.1, 63495.64.2,
63495.64.38, 63495.63.152, 63495.63.376, 63495.25.31.
Проектите за изменение се намират в Службата
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по геодезия, картография и кадастър – Велико
Търново. В 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
8080
5. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 400 по
протокол № 19 от 10.09.2020 г. на СОС е одобрен план за регулация (ПР) на УПИ Х-556, 557,
кв. 191, м. Надежда част 2б, район „Надежда“,
представляващ неразделна част от ПУП – план
за регулация и застрояване на м. Надежда част
2б, район „Надежда“, одобрен с Решение № 409
по протокол № 43 от 18.07.2013 г. на Столичния
общински съвет. Проектът е изложен в район
„Надежда“. Решението може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите
се подават в район „Надежда“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правно-нормативно обслужване“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
8087
3. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – ПП за кабелна линия
20 kV от съществуващ СРС в оста на електропровод 20 kV, извод „Осеново“, до предвиден за
изграждане трафопост тип МТТ 20/0,4 kVA, 100
kVA в имот с идентификатор 54145.2.449 по КК
на с. Осеново, община Аксаково, област Варна,
с териториален обхват: № 54145.2.448 с НТП – за
местен път, частна собственост, 54145.2.727 с
НТП – иглолистна гора, държавна частна собственост, и 54145.2.730 – за местен път, общинска
публична собственост на Община Аксаково.
Проектът за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническата служба на
Община Аксаково, ет. 4, стая 4. Приемен ден
на техническата служба е всеки вторник от 9 до
12 и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
8086
6. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за изграждане за нова кабелна линия
НН в изкоп и ново въздушно отклонение НН с
усукан проводник от съществуващ клон на мрежа НН от ТП „Ломето“, с. Липница, минаващи
през имоти с номера 830.26, 161.62, 0.3, 025, 118.5
и 0.75 по КВС на с. Липница. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да се
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП – ПП до общинската
администрация – Ботевград.
8098
21. – Община Трън на основание чл. 21, ал. 1,
т. 8 и 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 110 от 15.10.2020 г. на Общинския съвет – гр. Трън, е одобрено изменение
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на УПИ VII – „За шивашки цех“, УПИ VIII – „За
дърводелски цех“, УПИ VIII-955 – „Кино“, УПИ
II-398, 399, УПИ IX-397, УПИ VI-1061, кв. 47,
част от улица при о.т. 68в от ПУП на гр. Трън в
съответствие с границите на ПИ 73273.550.1190
от КККР на гр. Трън, при което променените
УПИ стават със следните площи: УПИ II-398,
399 – 804 кв. м, УПИ IX-397 – 351 кв. м, УПИ VI1061 – 9105 кв. м, УПИ VII-1190 – „За складова и
производствена дейност и трафопост“ – 3441 кв. м,
УПИ VIII-955 – „Кино“ – 1228 кв. м. Закрива се
част от съществуваща задънена улица при о.т. 68в.
За новообразуван УПИ VII-1190 – „За складова
и производствена дейност и трафопост“, в кв. 47
е изработен план за застрояване с указани в
проекта ограничителни линии на застрояване,
показани със съответния тип линии и със следните
устройствени параметри: максимална височина
на кота корниз – 10 м, максимална плътност на
застрояване – 60 %, максимална интензивност
на заст рояване – 1,2, минима лна озеленена
площ – 40 %, начин на застрояване – свободно.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
8095
21а. – Община Трън на основание чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 96 от 30.09.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Трън, е одобрен: 1. ПУП – план за
застрояване на ПИ 87566.120.145 с нов проектен
номер 87566.120.183 и ПИ 87566.120.43 с нов проектен номер 87566.120.185 от КККР, с. Ярловци,
община Трън, за вилно застрояване в зона, определена за „Рекреационни устройствени зони за
вилен отдих“, при показатели на застрояване за
зона „Ов“: Н – 7 м, и Кинт. < 0,8, Пзастр. – 40 %;
предвижда се свободно и в двата имота застрояване; 2. ПУП – проект на улична регулация за
достъп до ПИ 87566.120.183 и ПИ 87566.120.185
с нови о.т. 212 – 213 – 215 – 216 – 217 – 218 през
ПИ 87566.120.145, 87566.120.156, 87566.120.167 и
87566.120.170; при така проектираната улица се
образуват нови ПИ 87566.120.184, 87566.120.186,
87566.120.187, 87566.120.188, 87566.120.189 по КККР,
с. Ярловци, община Трън. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
8096
60. – Община с. Аврен, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
и представен за разглеждане проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за изграждане на обект: „Трасе на водопровод и
трасе на въздушна кабелна линия“, преминаващо
през ПИ с идентификатор 04426.12.136 и ПИ с
идентификатор 04426.12.141 по КККР, намиращи
се в м. Тумбата, землище на с. Близнаци, община Аврен – общинска публична собственост, за
присъединяване потребителите на съответните
експлоатационни дружества, собственици на ПИ
с идентификатор 04426.12.151 по КККР, отговарящ
на урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-123 от
кв. 012-1, намиращ се в м. Тумбата, землище на
с. Близнаци, община Аврен, от съществуващите
проводи до границата на имота. Проектът и
придружаващата го документация са изложени за
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справка в информационния център на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 във връзка с ал. 1 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
до общинската администрация – Аврен, отдел
„Устройство на територията“.
8089

СЪДИЛИЩА
А дминистративният съд – Варна, Х Х ХІV
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е образувано адм.д.
№ 2094/2020 г. по постъпила жалба срещу чл. 16,
ал. 2, т. 13, 15, 16 и 17 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Варна.
8097
Районният съд – Сливен, във връзка с гр.д.
№ 2932/2020 г. призовава Даниел-Богдан Булмез,
гражданин на Румъния, роден на 6.10.1986 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, по предявения срещу него
иск с правно основание чл. 49, ал. 1 от СК от
Стефани Яворова Булмез да се яви на 25.11.2020 г.
в 13,30 ч. или на резервната дата за открито съдебно заседание – 16.12.2020 г. в 9 ч., в Районния
съд – Сливен.
8088
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 139
състав, по чл. 129 ГПК кани държателя на временно
удостоверение № 3, с което се удостоверява, че
Николай Трифонов Неделчев, ЕГН 6609264542,
притежава 459 600 броя обикновени поименни
акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. всяка, с поредни номера от 1 до 459 600,
емисия № 1, от капитала на „Публисис“ – АД,
ЕИК 175432612, за които е издадено временно
удостоверение, съдържащо подписите на Николай Трифонов Неделчев, изпълнителен директор,
Томаш Павликовски, председател на Съвета на
директорите, и Елзбиета Охоцка, член на Съвета
на директорите, на български и английски език,
да заяви по гр. дело № 37512/2020 г. правата си
върху тези акции най-късно до откритото съдебно
заседание, насрочено на 16.12.2020 г. от 13,30 ч.,
когато ще се разгледа молбата на Николай Трифонов Неделчев, ЕГН 6609264542, за обезсилване
на това временно удостоверение. В случай че в
указания срок държателят не заяви своите права,
ценната книга ще бъде обезсилена.
8083
Софийският районен съд съобщава на Дина
Данаилова Пугач, родена на 29.05.1962 г., гражданка на Руската федерация, без регистриран
постоянен и настоящ адрес в РБ (по смисъла
на ЗГР) и с неизвестен адрес в чужбина, че има
качеството на ответница по гр.д. № 7130/2020 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 80-и състав, образувано
по предявен от Божидар Цветанов Чукорански,
ЕГН 7201167040, от с. Казичене, Столична община, ул. Балевица № 6, иск с правно основание
чл. 49, ал. 1 от СК за прекратяване на сключения
между тях на 6.06.2007 г. в София граждански
брак поради настъпило дълбоко и непоправимо
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разстройство, съединен с небрачен иск по чл. 56
от СК за ползване на семейното жилище, като
указва на същата, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се
яви в канцеларията на СРС, III ГО, за връчване
на книжата по делото. Ответницата следва да
посочи съдебен адресат в страната, в противен
случай делото ще се разгледа при условията на
чл. 48, ал. 2 от ГПК. След изтичане на срока за
получаване на книжата от ответницата делото ще
се докладва своевременно за продължаване на
съдопроизводствените действия. Разпореждането
не подлежи на обжалване.
8093
Софийският градски съд, І гр. отделение,
23-ти състав, на основание чл. 74, а л. 1 от
ЗОПДНПИ (отм.) уведомява, че има образувано гр.д. № 7068/2018 г. въз основа на постъпило
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за имущество
на стойност 370 858,15 лв. от Цецка Лукиянова
Димитрова, ЕГН 5810021776, с постоянен адрес:
София, район „Средец“, ул. Цар Асен II № 12, вх.
Б, и настоящ адрес: Видин, ул. Хр. Ботев № 46А,
ет. 1; Георги Борисов Николов, ЕГН 4608261801,
с постоянен и настоящ адрес: Видин, ул. Княз
Борис I № 16, и Ренета Георгиева Николова, ЕГН
8908051716, с постоянен и настоящ адрес: София,
район „Оборище“, бул. Янко Сакъзов № 20, ет. 3,
ап. 9, както следва:
На основание чл. 67 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Ренета
Георгиева Николова, ЕГН 8908051716:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.407.8.1.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на район „Оборище“, Столична
община, гр. София, одобрени със Заповед РД18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор
на АГКК, с предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:
едно, представляващ апартамент № 9, намиращ
се в гр. София, район „Оборище“ на Столична
община, бул. Янко Сакъзов № 20, стар бул. Ген.
Владимир Вазов, в сградата на ЖСК „Гложене“,
етаж 3, състоящ се от две стаи, кухня и банятоалетна, със застроена площ 85 кв. м, при съседи по нотариалния акт: Петър Иванов, Хрисан
Злагев, вътрешен двор и бул. Вл. Заимов, и при
съседи по схема от кадастралната карта: съседни
кадастрални обекти в сградата: на същия етаж:
№ 68134.407.8.1.19, № 68134.407.8.1.8, под обекта:
№ 68134.407.8.1.6, над обекта: № 68134.407.8.1.12,
заедно с таванско помещение № 3, намиращо се
на надстройката на сградата с площ 9,5 кв. м,
при съседи: Дончо Дончев, стълбище и бул. Вл.
Заимов, заедно с мазе № 5, с площ 6 кв. м, при
съседи: Мария Байрова, Янка Антонова и коридор, заедно с 6,31 % ид. части от общите части
на сградата и 6,31 % ид. части от 372,80/835
идеални части от поземления имот, върху който
е построена сградата, представляващ поземлен
имот с идентификатор 68134.407.8 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на район „Оборище“, Столична община, гр. София, одобрени
със Заповед РД-18-45 от 9.07.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, с трайно предназна-
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чение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: високо застрояване (над 15 м),
целият с площ 835 кв. м, а при съседи по скица
от кадастралната карта: 68134.407.7, 68134.407.12,
68134.407.11, 68134.407.10, 68134.407.269, 68134.407.9,
68134.406.159, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот и учредяване
на вещно право на ползване № 56, том 1, рег.
№ 702, дело № 54 от 22.02.2013 г. (Акт № 81, том
16, дело № 5347 от 22.02.2013 г. на СВ – София).
Върху имота има учредено пожизнено право на
ползване в полза на Георги Борисов Николов.
Пазарната стойност на недвижимия имот към
настоящия момент е 180 000 лв.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
№ 68134.105.114.1, с предназначение апартамент,
намиращ се в София, Столична община, район
„Средец“, в сградата на ул. Граф Игнатиев № 72,
съответстваща на сграда № 1 с идентификатор
№ 68134.105.114.1, а именно: апартамент № 3,
представляващ самостоятелен обект с идентификатор № 68134.105.114.1.3 по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-33 от 15.06.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, брой нива на обекта – едно, предназначение на самостоятелния обект – жилище,
апартамент, разположен на първия етаж, състоящ
се от една стая, хол, кухня, баня-тоалетна, килер,
входно антре, със застроена площ 59,02 кв. м,
при граници по документ за собственост: от
север – ул. Граф Игнатиев, от юг – стълбище, от
изток – държавен апартамент с наематели Желеви
и Семерджиеви, от запад – държавен апартамент
с наемател Рачев, отгоре – държавен апартамент с
наемател Летейски, отдолу – вход и магазин – хлебарница, а съгласно схема от СГКК – София:
на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 68134.105.114.1.2, самостоятелен
обект с идентификатор № 68134.105.114.1.4, под
обекта – самостоятелен обект с идентификатор № 68134.105.114.1.1, самостоятелен обект
с идентификатор № 68134.105.114.1.18, и над
обекта – самостоятелен обект с идентификатор
№ 68134.105.114.1.6, заедно с мазе без обозначен номер по документ за собственост с площ
6,89 куб. м, при граници: от север – държавно
мазе с наемател Тачинов, от юг – държавно
мазе с наемател Наков, от изток – коридор, от
запад – калкан на сградата на ул. Граф Игнатиев № 70, заедно с таван без обозначен номер
по документ за собственост с площ 13,43 куб. м,
при граници: от север – ул. Граф Игнатиев, от
юг – държавен таван с наемател Тачинов, от
изток – коридор, от запад – калкан на сградата
на ул. Граф Игнатиев № 70, заедно с 5,15/100 ид.
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху мястото, цялото 582 кв. м, съставляващо по документ за собственост парцел
ХVІ-10 от кв. 440 в местност Центъра по плана
на гр. София, съставляващо поземлен имот с
идентификатор № 68134.105.114.1, придобит с нотариален акт за учредяване на право на ползване и
покупко-продажба на недвижим имот № 8, том ІІ,
рег. № 9342, дело № 183/25.09.2015 г. (Акт № 112,
том 33, дело № 41089/25.09.2015 г. на СВ – София).
Върху имота има учредено пожизнено право на
ползване в полза на Георги Борисов Николов.
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Пазарната стойност на имота към момента
на проверката е 153 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Цецка Лукиянова Димит
рова, ЕГН 5810021776, и Георги Борисов Николов,
ЕГН 460826180:
Лек автомобил марка „Хюндай“, модел „И
Х 35“, с рег. № СА7117СМ, дата на първа регистрация 15.08.2011 г., рама TMAJU81BDCJ203578,
двигател G4KDBA794528, цвят черен, придобит на
името на Цецка Лукиянова Димитрова (в режим
на СИО с Георги Борисов Николов).
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 10 500 лв.
На основание чл. 68 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цецка Лукиянова
Димитрова, ЕГН 5810021776, и Георги Борисов Ни
колов, ЕГН 460826180:
Сумата в размер 5000 евро с равностойност
9779,15 лв., представляваща парични средства,
иззети по ДП 61/2015 г. по описа на Следствен
отдел на Специализираната прокуратура, пр.пр.
538/2015 г. по описа на Специализираната прокуратура от апартамент в гр. Видин, ул. Княз Борис
І № 16, ет. 2, обитаван от Цецка Димитрова и
Георги Николов.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цецка Лукиянова
Димитрова, ЕГН 5810021776:
Сумата в размер 45 евро с равностойност
88 лв., представляваща получен превод от трето
лице без основание чрез MoneyGram в „Алианц
Банк България“ – АД.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Георги Борисов Николов,
ЕГН 460826180:
С у м а т а в р а з м е р 18 91 л в., в н е с е н а н а
каса по разплащателна сметка в лв. с IBAN
BG54UBBS80021096666930 в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Георги Николов.
Сумата в размер 400 лв., внесена от трето лице
без основание по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG54UBBS80021096666930 в „Обединена
българска банка“ – АД, с титуляр Георги Николов.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цецка Лукиянова
Димитрова, ЕГН 5810021776, и Георги Борисов Ни
колов, ЕГН 460826180:
Сумата в размер 15 200 лв., полу чена от
продажбата на лек автомобил марка „Хюндай“,
модел „Туксон“, рег. № СА1177МА.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 29.01.2021 г. от 14 ч.
8100
Пернишк и ят окръжен съд на основание
чл. 679, а л. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„Нипкитокс“ – ООД (заличен търговец), ЕИК
823072949, със седалище в Перник, ул. Кракра,
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бл. 38, ап. 12, по т.д. № 60/2020 г. да се явят на
4.11.2020 г. в 10,45 ч. в Съдебната палата, зала
№ 7, за разглеждане на искане за отмяна на решенията, взети от събранието на кредиторите,
проведено на 11.09.2020 г.
8094

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска Бридж Федерация“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на сдружението на 28.11.2020 г. в 13 ч.
в гр. Любимец, спортна зала „Марица“, ул. Одрин,
при следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на ББФ през 2020 г.; 2. приемане на ГФО (годишен
финансов отчет); 3. приемане на бюджет на сдружението за 2021 г.; 4. приемане на нови членове и
прекратяване на членство; 5. промяна на чл. 11, ал. 1
от устава на ББФ относно начина на оповестяване
свикването на общо събрание на сдружението; 6.
обсъждане на промяна на членския внос към ББФ;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 28.11.2020 г.
в 14 ч. на същото място и при същия дневен ред.
8112
21. – Управителният съвет на сдружение
„Холандска търговска камара в България“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 10.12.2020 г. в 11 ч. в София,
район „Средец“, ул. Уилям Гладстон № 37, ет. 1,
при следния дневен ред: 1. прием на нови членове
и освобождаване на членове на сдружението; 2.
промяна на наименованието на сдружението;
3. промяна в състава на управителния съвет
на сдружението; 4. приемане на нов устав на
сдружението. Поканват се всички членове на
сдружение „Холандска търговска камара в България“ да вземат участие в работата на общото
събрание лично или чрез редовно упълномощен
представител. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ  и чл. 12 от устава заседанието
на общото събрание ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове.
8090
12. – Управителният съвет на сдружение за
осъществяване на дейност в частна полза „Родопи Консулт“ – Кърджали, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 12 от устава на сдружението свиква общо събрание на 6.12.2020 г. в
10 ч. на адрес: гр. Кърджали, ул. П. К. Яворов
№ 13, бл. „Строител“ 7, ап. 12, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
управителния съвет; 2. пререгистрация на НПО
(до 31.12.2020 г.) съгласно промените в ЗЮЛНЦ
от 1.01.2018 г.; 3. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 13
от устава събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
8101
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