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Президент на Републиката
 Указ № 223 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия, област Плевен, на 28 февруари 2021 г.
Министерски съвет
 Постановление № 294 от 29 октомври 2020 г. за изменение на Постано-
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вление № 54 на Министерския съвет
от 2017 г. за откриване на три института в структурата на Университета за национално и световно стопанство
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 Постановление № 295 от 29 октомври 2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2020 г. за изплащане на
стипендии
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 Постановление № 296 от 30 октомври 2020 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г. за разработване
на стратегическите и програмните
документи на Република България за
управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021 – 2027 г.
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 222
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ, приет от 44-то
Народно събрание на 22 октомври 2020 г.
Издаден в София на 29 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от
2007 г., бр. 82 и 95 от 2009 г., бр. 28 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от
2015 г., бр. 8 и 74 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г.,
бр. 27 и 57 от 2018 г. и бр. 94 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 4 думите „карта за идентификация“ се заменят с „удостоверение за
последно вписани обстоятелства“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и 10“ се заменят с „и
9 – 11“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „или на имота“ се заличават.
2. Създава се нова т. 6:
„6. адрес на имота за лица по чл. 3, ал. 1,
т. 10, буква „б“;“.
3. Досегашните т. 6, 7, 8 и 9 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 се създава изречение
второ: „Информацията в регистър БУЛСТАТ,
въведена от представените документи за ЕГН,
ЛНЧ или друг идентификационен номер за
чуждестранно лице, се предоставя единствено
по реда на чл. 36, ал. 2, 3 и 5.“
§ 5. В чл. 25, ал. 4 след думите „чл. 26,
ал. 2“ се поставя запетая, добавя се „съдържащи класифицирана информация“ и се
поставя запетая.
§ 6. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Националната агенция за приходите
предоставя безплатно на Агенцията по вписванията информация за прекратяването и

възобновяването на дейността на лицата по
чл. 3, ал. 1, т. 9 – 11.“
2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно
ал. 6 и 7.
§ 7. В чл. 33 ал. 3 се отменя.
§ 8. В чл. 36, ал. 1, т. 1 думите „съответно
ЕГН“ и запетаята пред тях се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 9. В 14-месечен срок от обнародването на
този закон в „Държавен вестник“ Агенцията
по вписванията служебно преобразува ЕИК
за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11
от 10-значен на 9-значен код.
§ 10. След влизането в сила на този закон
Агенцията по вписванията служебно уведомява и автоматизирано предоставя по реда на
Закона за електронното управление информацията за връзката между стар и нов код по
§ 9 на Националната агенция за приходите
и другите заинтересовани институции, които
въз основа на закон също обработват тези
данни и са заявили желание да ги получават,
и осигурява възможност за извършване на
справка стар – нов код за субектите по § 9 на
официалната интернет страница на регистър
БУЛСТАТ.
§ 11. Законът влиза в сила в 14-месечен
срок след обнародването му в „Държавен
вестник“, с изключение на § 9, който влиза
в сила от деня на обнародването на закона в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 22 октомври 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8108

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Чавдар Йорданов Велинов
като член на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 28 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8238

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

РЕШЕНИЕ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Михаил Ивайлов Христов
като член на Комисията по труда, социалната
и демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 28 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за промяна в състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика

8239

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 3, т. 2 и ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Освобождава Михаил Ивайлов Христов
като член на Комисията по въпросите на
децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 28 октомври 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8240

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 223
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Славовица, община Долна Митрополия,
област Плевен, на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 29 октомври 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
8276

за изменение на Постановление № 54 на Министерския съвет от 2017 г. за откриване на
три института в структурата на Университета
за национално и световно стопанство (ДВ,
бр. 26 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В чл. 2 думите „Институт по творчески индустрии и бизнес“ се
заменят с „Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8252

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 29 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2020 г. за изплащане на стипендии
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 500 035 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за изплащане на стипендии за постигнати образователни
резултати от общинските училища.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се
осигурят за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областт а на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Улесняване на
достъпа до образование. Приобщаващо образование“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те от
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния
бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и чл. 2,
ал. 6, т. 1 и ал. 7 от Постановление № 328 на
Министерския съвет от 2017 г. за условията
и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование
(ДВ, бр. 103 от 2017 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните 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
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните
трансфери по общини
Община

Област

Благоевград

Благоевград

Средства за
стипендии
(в лв.)
74 985

Гоце Делчев

Благоевград

25 320

Разлог

Благоевград

7 350

Сандански

Благоевград

20 920

Бургас

Бургас

190 515

Варна

Варна

252 510

Велико Търново Велико Търново

76 725

Свищов

Велико Търново

Видин

Видин

5 400

Враца

Враца

18 250

Козлодуй

Враца

13 035

Добрич

Добрич

38 885

Кърджали

Кърджали

21 300

Кюстендил

Кюстендил

11 775

Ловеч

Ловеч

45 430

Монтана

Монтана

11 250

Велинград

Пазарджик

5 775

Пазарджик

Пазарджик

58 520

Панагюрище

Пазарджик

6 875

Перник

Перник

39 820

Плевен

Плевен

73 290

Карлово

Пловдив

9 775

Пловдив

Пловдив

353 840

Разград

Разград

25 750

15 260

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

Община

Област

Средства за
стипендии
(в лв.)
72 495

Русе

Русе

Силистра

Силистра

Сливен

Сливен

Смолян

Смолян

Столична

София-град

Казанлък

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

91 810

Хасково

Хасково

65 210

Шумен

Шумен

32 250

Ямбол

Ямбол

24 805

ОБЩО:
8253

7 425
56 930
27 680
706 000
12 875

2 500 035

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
ОТ 30 ОКТОМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г.
за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България
за управление на средствата от фондовете
на Европейския съюз за програмния период
2021 – 2027 г. (обн., ДВ, бр. 46 от 2019 г.; изм.
и доп., бр. 67 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, ал. 4 се създава т. 16:
„16. юридически лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в частна полза, или
кооперативни съюзи, работещи в сферата на
селското стопанство, хранително-вкусовата
промишленост, горите или развитие на селските райони – само за стратегическия план,
който се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
и от Европейския фонд за гарантиране на
земеделието.“
§ 2. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна
полза, и кооперативните съюзи по чл. 7, ал. 4,
т. 16 трябва да отговарят на следните общи
критерии:
1. да са регистрирани по реда на Закона
за юридическите лица с нестопанска цел
като юридически лица с нестопанска цел за
осъществяване на дейност в частна полза
или по реда на Закона за кооперациите наймалко 2 години преди датата на подаване на
заявление за участие в процедурата за избор;
2. да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към
датата на подаване на заявлението за участие
в процедурата за избор;
3. да са участвали със становища и предложения в съвети, законодателни инициативи,
програми или други събития, имащи значение
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за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранителновкусовата промишленост.
(2) Лицата по ал. 1 се избират при условия
и по ред съгласно приложение № 3. Всички
лица, отговарящи на условията по ал. 1, определят един основен член и до трима резервни
членове за участие в състава на работна група
за разработване на стратегическия план, който
се финансира от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието.
(3) Всеки от определените основни и резервни членове по ал. 2 трябва да отговаря
на следните условия:
1. да не е осъждан за престъпление с влязла
в сила присъда, освен ако е реабилитиран;
2. да има минимум 2 години опит в сферата
на дейност на лицата, за чийто представител
е номиниран;
3. да е участвал в съвети, законодателни
инициативи, програми или други събития,
имащи значение за Общата селскостопанска
политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
4. да е служител или да е член на върховен
орган или на управителен орган на някое от
лицата по ал. 2.“
§ 3. В чл. 14 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) В процеса на изготвяне на Споразумението за партньорство Централното координационно звено организира най-малко
едно обществено обсъждане на проекта на
Споразумението, което може да се проведе и
дистанционно. Дистанционното обсъждане се
осъществява в електронна среда в реално време.
(2) Всяко водещо ведомство организира
най-малко едно обществено обсъждане на
проекта на съответната програма, което може
да се проведе и дистанционно. Дистанционното обсъждане се осъществява в електронна
среда в реално време.“
§ 4. В чл. 15, ал. 1 след думите „съответното водещо ведомство“ се добавя „преди
изпращането им за одобрение от Европейската
комисия“.
§ 5. Създава се п ри ложение № 3 к ъм
чл. 9а, ал. 2:
„Приложение № 3
към чл. 9а, ал. 2
ПРОЦЕДУРА
за избор на юридически лица с нестопанска
цел, осъществяващи дейност в частна полза,
или кооперативни съюзи, чиито представители
да участват в състава на тематичната работна група за разработване на Стратегически
план за развитие на земеделието и селските
райони за периода 2021 – 2027 г. на Република
България
1. Министерството на земеделието, храните и горите публикува на Единния информационен портал за обща информация
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за изпълнението и управлението на ЕСИФ
www.eufunds.bg и на електронната си страница
покана за участие в избора на представители
на юридическите лица с нестопанска цел,
осъществяващи дейност в частна полза, или
кооперативни съюзи.
2. В срок до 15 работни дни от датата на
публикуването на поканата всяко заинтересовано лице подава писмено заявление за
участие в избора до министъра на земеделието,
храните и горите.
3. Едно лице не може да подаде повече от
едно заявление.
4. Писменото заявление по т. 2 се представя
по образец, неразделна част от поканата по
т. 1, утвърден от министъра на земеделието,
храните и горите. Към заявлението се прилагат:
а) списък със становища и предложения в
съвети, законодателни инициативи, програми
или други събития, имащи значение за Общата
селскостопанска политика и състоянието на
селското стопанство и хранително-вкусовата
промишленост, в които са участвали, както
и документи, доказващи участието;
б) декларация за обстоятелствата по чл. 9а,
ал. 1, т. 1 – 3.
5. В срок до 10 работни дни след изтичането
на срока по т. 2 министърът на земеделието,
храните и горите или оправомощено от него
длъжностно лице уведомява всички лица, отговарящи на критериите, и ги кани да излъчат
един основен член и до трима представители
за резервни членове.
6. В срок до 14 дни от получаването на
поканата лицата по т. 5 писмено уведомяват
министъра на земеделието, храните и горите
или оправомощено от него длъжностно лице
за излъчените представители и представят
документи, доказващи обстоятелствата по
чл. 9а, ал. 3 относно излъчения основен член
и резервните членове.
7. До предоставянето на документите съответният основен член или резервен член не
се включва поименно в заповедта по чл. 7,
ал. 6 и не може да участва в заседанията и
дейността на работната група.
8. При промяна на основния член или
на резервен член лицата по т. 5 писмено
уведомяват министъра на земеделието, храните и горите или оправомощеното от него
длъжностно лице и предоставят документите,
доказващи обстоятелствата по чл. 9а, ал. 3.
9. Когато след изтичането на срока по т. 2
всички лица, подали заявление за участие в
избора, не отговарят на изискванията, се провежда нова процедура за избор на юридически
лица с нестопанска цел в срок до 2 месеца
след изтичането на срока по т. 2.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8284
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-675
от 25 август 2020 г.
На основание чл. 5, ал. 2, чл. 7, т. 1 и чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване нареждам:
1. Откривам процедура по учредяване на сдружение за напояване „Баркашки дол“, с. Галатин,
община Криводол, област Враца, с предмет на
дейност: експлоатация, поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура;
изграждането на нови напоителни и отводнителни
системи и съоръжения; доставяне и разпределяне
на вода за напояване; отвеждане на излишните
води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 321,787 дка земеделски земи, разположени
в землището на с. Галатин, община Криводол,
област Враца, която ще се водообезпечи от
хидромелиоративна инфраструктура – публична
общинска собственост.
Заповедта за откриване на процедурата да се
обнародва в „Държавен вестник“, един централен
всекидневник и в един местен вестник.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на Учредителния комитет на сдружение за
напояване „Баркашки дол“ за предприемане на
действия по чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за
сдружения за напояване.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирекция „Стопански
дейности, инвестиции и хидромелиорации“ към
Министерството на земеделието, храните и горите.
Министър:
Д. Танева

8272

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-14
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
за опазване на недвижимите културни ценности
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена
със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед

№ РД-09-27 от 10.01.2020 г. и Заповед № РД-09319 от 2.06.2020 г. на министъра на културата,
отразено в решения към т. 12 на протокол № 85
от заседание, състояло се на 25.06.2020 г., одоб
рен от министъра на културата с изх. № ПР21/22.07.2020 г., нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Успение на Св.
Богородица“, ул. Бузлуджа № 8, сграда с идентификатор 80501.808.300.1 по КККР на гр. Червен бряг,
област Плевен, одобрен със Заповед № РД-18-48
от 15.09.2015 г., с класификация на архитектурностроителна и художествена единична недвижима
културна ценност от Възраждането с категория
„местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност е в обхвата на имот с идентификатор 80501.808.300 по КККР на гр. Червен бряг,
област Плевен, одобрен със Заповед № РД-18-48
от 15.09.2015 г.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
Територията на недвижимата културна ценност – изискват се консервация, реставрация
и експониране на храма и на елементите с
художествена стойност, както и на елементите
на обзавеждането, в това число консервация и
реставрация на камбанарията, консервация и
реставрация на иконостаса и на иконите, консервация и реставрация на стенописите, реставрация
на прозорците, при необходимост от поставяне
на нови да бъдат от дървена дограма по образец,
консервация и реставрация на входните врати,
консервация и реставрация на дюшемето, реставрация на оградния зид, благоустрояване на имота
на храма. Допуска се отоплението на храма да се
извършва с уреди, които не отделят във въздуха
сажди и твърди частици и не могат да увредят
целостта на стенописите или други обекти с художествена стойност. При монтиране на цялостна
инсталация тя да се изпълни по начин, който
не е в разрез с архитектурно-художествените
качества на храма и не пречи на възприемането
на елементите с такава стойност. Допуска се
допълващо застрояване в рамките на имота,
което не нарушава възприемането на църквата и
не възпрепятства експонирането є. То следва да
е едноетажно, ограничено функционално единствено за църковно-просветни и ритуални нужди,
както и за жилище на свещеника. Всички намеси
се доказват с проекти, съгласувани по реда на
действащата нормативна уредба. Не се допуска
ново изписване на храма.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
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културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.

8277

За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-15
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
за опазване на недвижимите културни ценности
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена
със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г., Заповед
№ РД-09-27 от 10.01.2020 г. и Заповед № РД-09319 от 2.06.2020 г. на министъра на културата,
отразено в решения към т. 10 на протокол № 85
от заседание, състояло се на 25.06.2020 г., одоб
рен от министъра на културата с изх. № ПР21/22.07.2020 г., нареждам:
1. Предоставям статут на храм „Свето Възнесение Господне“, кв. 11, УПИ X-568, с. Искра,
община Ситово, област Силистра, с класификация
на архитектурно-строителна единична недвижима
културна ценност от Новото време и с категория
„местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата
културна ценност попада в обхвата на УПИ Х-568,
кв. 11 по регулационния план на с. Искра, община
Ситово, област Силистра, одобрен със Заповед
№ 91 от 17.03.2015 г. на кмета на община Ситово.
1.1.1.2. Няма необходимост от охранителна
зона, тъй като устройствената среда е вече изградена, а самият имот на църквата действа като
охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
Територията на недвижимата културна ценност – изискват се консервация, реставрация и
експониране на храма, както и на елементите на
обзавеждането – всички зазидани отвори да бъдат
възстановени по модел и членение на първия ред,
съхраняване на изписването около прозоречните
отвори, съхранение на църковната утвар и иконите, подмяна на покривната ламарина с керемиди,
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обособяване на нов ограден зид и ограда. Да се
създаде цялостен план за благоустройство. Всички
намеси се доказват с проекти, съгласувани по
реда на действащата нормативна уредба. Допуска
се изписване и изработване на нов иконостас,
както и привнасяне на църковна утвар. Допуска
се ново строителство в границите на имота. То
следва да е едноетажно, ограничено функционално
единствено за църковно-просветни и ритуални
нужди, както и за жилище на свещеника.
2. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-16
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
за опазване на недвижимите културни ценности
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г.,
Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г. и Заповед
№ РД-09-319 от 2.06.2020 г. на министъра на културата, отразено в решения към т. 9 на протокол
№ 85 от заседание, състояло се на 25.06.2020 г.,
одобрен от министъра на културата е изх. № ПР21/22.07.2020 г., нареждам:
1. Предоставям статут на Манастирска църква „Св. Възнесение Господне“ и камбанария,
с. Горна Врабча, община Земен, област Перник,
с класификация на архитектурно-строителна и
художествена единична недвижима културна
ценност от Новото време и с категория „местно
значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
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1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност включва ПИ 16167.500.63 с
изключение на частта, попадаща извън линия,
определена с точки от координатен регистър с
№ 35 (X = 4591564.835; Y = 8450351.903) и № 36
(X = 4591562.789; Y = 8450382.969). В кадастралната карта, одобрена със Заповед за одобрение
на КККР № РД-18-956 от 17.04.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, не са посочени
идентификаторите на отделни обекти: църква,
монашеска сграда и камбанария.
1.2. Не се предлага охранителна зона на недвижимата културна ценност.
2. Предписания за опазване на:
2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – изискват се консервационно-реставрационни работи и експониране на храма и на
елементите с архитектурна и художествена стойност: иконостас, двери, проскинитарии, владишки
трон, каменна пластика по фасадите, масивна
дървена врата, полилей. Изисква се изработване
на икони за иконостаса, съобразени с цялостния
художествен образ на иконостаса. Отоплението на
храма да се извършва с уреди, които не отделят
във въздуха сажди и твърди частици и не могат
да увредят целостта на живописта по иконостаса. При монтиране на цялостна инсталация тя
да се изпълни по начин, който не е в разрез с
архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите
с такава стойност. Изисква се поддържане в
добро състояние. Всички намеси се доказват с
проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба. Допуска се палене на свещи само
от чист пчелен восък. Допуска се монтиране
на отоплителна инсталация, при условие тя да
се изпълни по начин, който не е в разрез с архитектурно-художествените качества на храма
и не пречи на възприемането на елементите
с такава стойност. Не се допуска поставянето
на допълнителни предмети и принадлежности
(перденца, нова утвар, цветя, покривки, постери
и пр.) в интериора на храма и по иконостаса.
За камбанарията се изискват консервационнореставрационни работи и експониране, както и
поддържане в добро състояние. Всички намеси
се доказват с проекти, съгласувани според действащата нормативна уредба.
3. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
4. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уве-
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домлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-17
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
за опазване на недвижимите културни ценности
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г.,
Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г. и Заповед
№ РД-09-319 от 2.06.2020 г. на министъра на културата, отразено в решения към т. 9 на протокол
№ 85 от заседание, състояло се на 25.06.2020 г.,
одобрен от министъра на културата с изх. № ПР21/22.07.2020 г., нареждам:
1. Предоставям статут на Горноврабченски
манастир „Свето Възнесение Господне“ („Св.
Спас“), поземлен имот 16167.500.63, намиращ се
в землището на с. Горна Врабча, община Земен,
област Перник, с класификация на архитектурно-строителна групова недвижима културна ценност – комплекс от Новото време, и с категория
„местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Манастир „Св. Възнесение Господ
не“ – ПИ 16167.500.63, с изключение на частта,
попадаща извън линия, определена с точки от
координатен регистър с № 35 (Х = 4591564.835;
Y = 8 450351.9 03) и № 36 (Х = 4591562 .789;
Y = 8450382.969).
1.1.1.2. Църква „Св. Възнесение Господне“ и
камбанария – ПИ 16167.500.63, с изключение на
частта, попадаща извън линия, определена с точки
от координатен регистър с № 35 (Х = 4591564.835;
Y = 8 450351.9 03) и № 36 (Х = 4591562 .789;
Y = 8450382.969).
1.1.1.3. Монашеска (жилищна) сграда – ПИ
16167.500.63, с изключение на частта, попадаща
извън линия, определена с точки от координатен
регистър с № 35 (Х = 4591564.835; Y = 8450351.903)
и № 36 (Х = 4591562.789; Y = 8450382.969).
1.2. Единични недвижими културни ценности,
разположени в границите на груповата недвижима
културна ценност:
1.2.1. Манастирска църква „Св. Възнесение
Господне“ и камбанария, с класификация на архитектурно-строителна и художествена единична
недвижима културна ценност от Новото време и
с категория „местно значение“.
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1.2.2. Монашеска (жилищна) сграда, с класификация на архитектурно-строителна единична
недвижима културна ценност от новото време и
с категория „за сведение“.
1.3. Не се предлага охранителна зона на недвижимата културна ценност.
2. Предписания за опазване на:
2.1. Територията на недвижимата културна
ценност – изисква се доизграждане на елементите на подхода към манастирския комплекс от
северозапад (стълби, ограда, вход), предвидени
в техническия проект. Изисква се поддръжка в
добро състояние на благоустроените части на манастирския двор: огради, подпорни зидове, алеи,
зелени площи, пейки и места за почивка пред
лятната магерница. Не се допуска ново застрояване
в манастирския имот. Изисква се съхраняване на
автентичните граници на манастирския имот и
характерния подход от северозапад.
3. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
4. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є
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За министър:
Ам. Гешева

ЗАПОВЕД № РД-9Р-18
от 14 септември 2020 г.
На основание чл. 14. ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на културата, предложение на директора
на НИНКН с наш вх. № 33-00-316/3.06.2020 г.,
становище на Специализирания експертен съвет
за опазване на недвижимите-културни ценности
(СЕСОНКЦ) по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, назначен
със Заповед № РД-09-692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 28.11.2019 г.,
Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г. и Заповед
№ РД-09-319 от 2.06.2020 г. на министъра на културата, отразено в решения към т. 9 на протокол
№ 85 от заседание, състояло се на 25.06.2020 г.,
одобрен от министъра на културата с изх. № ПР21/22.07.2020 г., нареждам:
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1. Предоставям статут на Монашеска (жилищна) сграда – Горноврабченски манастир „Свето
Възнесение Господне“ („Св. Спас“), с. Горна
Врабча, община Земен, област Перник, с класификация на архитектурно-строителна единична
недвижима културна ценност от Новото време,
и с категория „за сведение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност включва ПИ 16167.500.63 с
изключение на частта, попадаща извън линия,
определена с точки от координатен регистър с
№ 35 (X = 4591564.835; Y = 8450351.903) и № 36
(X = 4591562.789; Y = 8450382.969). В кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-956
от 17.04.2018 г. за одобрение на КККР на изпълнителния директор на АГКК, не са посочени
идентификаторите на отделен обект – монашеска
сграда.
1.2. Не се предлага охранителна зона на недвижимата културна ценност.
2. Предписания за опазване на:
2.1. Територията на недвижимата културна ценност – изисква се поддържане в добро състояние.
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани
според действащата нормативна уредба.
3. Заповедта да се впише в Националния
публичен регистър на недвижимите културни
ценности към Националния институт за недвижимо културно наследство.
4. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1, приложение към настоящата заповед, се съхранява в Националния документален
архив на Националния институт за недвижимо
културно наследство. Достъпът до него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към
Националния институт за недвижимо културно
наследство.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“ съгласно чл. 65, ал. 2 от ЗКН.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта може да се обжалва по реда на АПК
пред Административния съд – София-град, в едномесечен срок от съобщението за издаването є.
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За министър:
Ам. Гешева

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-101
от 28 октомври 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 3, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) във
връзка с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г.

С Т Р.

10
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за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано
предложение от началника на Регионалното управление на образованието – Бургас, решение от
Общинския съвет – Бургас, по т. 1 на протокол
№ 12 от 28.07.2020 г. и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 от
13.11.2017 г. на министъра на образованието и
науката, при спазване изискванията на чл. 314,
ал. 2 от ЗПУО и чл. 8, т. 2 от наредбата изменям
Заповед № РД-14-150 от 19.08.2016 г. (ДВ, бр. 68
от 2016 г.) в т. 2, както следва:
„2. Седалището и адресът на управление на
Регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование – област Бургас, е
гр. Бургас, к-с Изгрев (в сградата на Английска
езикова гимназия „Гео Милев“).“
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
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Министър:
Кр. Вълчев

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Устав на Българския институт за стандартизация – изменение и допълнение (обн., ДВ, бр. 37
от 2006 г.; изм., бр. 77 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г.,
бр. 96 от 2013 г. и бр. 2 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 33, ал. 4, т. 2 след думата „съпрузи“
се добавя „или не са във фактическо съжителство“.
§ 2. В чл. 34, ал. 2 се създава т. 7:
„7. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество.“
§ 3. В чл. 40, ал. 4 думата „финансите“ се
заменя с „икономиката“.
§ 4. Тези изменения и допълнения са приети
на общо събрание на БИС на 18 септември 2020 г.

8220

Председател на Управителния съвет:
Ив. Буров

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-139
от 27 октомври 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявление вх. № 01-295257-09.07.2020 г.
от Община Ситово 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:
I. С. Искра, EKATTE 32839, община Ситово,
одобрени със Заповед № РД-18-1199 от 1.06.2018 г.
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на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32839.1.9910:
площ: 11 806 кв. м, пасище, собственост на Община Ситово;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.9911:
площ: 132 кв. м, пасище, собственост на Община
Ситово.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 32839.1.32: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ситово, площ преди промяната:
17 929 кв. м, площ след промяната: 17 878 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.37: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ситово, площ преди промяната:
2451 кв. м, площ след промяната: 2400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.66:
за местен път, собственост на Община Ситово,
площ преди промяната: 8583 кв. м, площ след
промяната: 11 401 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.67:
за местен път, собственост на Община Ситово,
площ преди промяната: 24 404 кв. м, площ след
промяната: 46 029 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.71: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ситово, площ преди промяната:
6320 кв. м, площ след промяната: 6260 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.72:
за местен път, собственост на Община Ситово,
площ преди промяната: 2113 кв. м, площ след
промяната: 1985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.101:
друг вид трайно насаждение, ДПФ, площ преди
промяната: 7060 кв. м, площ след промяната:
6119 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.106: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ситово, площ преди промяната:
7738 кв. м, площ след промяната: 7700 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.132:
пасище, собственост на Община Ситово, площ
преди промяната: 54 899 кв. м, площ след промяната: 54 862 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.190:
пасище, собственост на Община Ситово, площ
преди промяната: 433 кв. м, площ след промяната: 387 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.259:
нива, собственост на Община Ситово, площ преди промяната: 2519 кв. м, площ след промяната:
2042 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.1.266: за
друг вид застрояване, собственост на Никола Хрис
тов Иванов, площ преди промяната: 2501 кв. м,
площ след промяната: 2191 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.2.10:
овощна градина, собственост на Осман Алиев
Адемов, площ преди промяната: 5003 кв. м, площ
след промяната: 4980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.2.102:
нива, собственост на Роза Раданова Димитрова и
Даниела Раданова Николова, площ преди промяната: 7002 кв. м, площ след промяната: 6334 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32839.2.103:
нива, собственост на Георги Иванов Кулев, площ
преди промяната: 4202 кв. м, площ след промяната: 3944 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.2.104:
нива, собственост на Община Ситово, площ преди промяната: 2926 кв. м, площ след промяната:
2724 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.2.126:
овощна градина, собственост на Нехат Кямил
Адил, площ преди промяната: 20 121 кв. м, площ
след промяната: 18 902 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.2.137:
овощна градина, собственост на Рефия Тефик
Шабан, площ преди промяната: 2501 кв. м, площ
след промяната: 2323 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.2.138:
овощна градина, собственост на Едия Тефик
Мустан, площ преди промяната: 2501 кв. м, площ
след промяната: 2334 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.4.19:
нива, собственост на Сечкин Сабри Баки, площ
преди промяната: 20 006 кв. м, площ след промяната: 19 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.4.78:
овощна градина, собственост на Шенол Кадиров
Шакиров и Виждан Енвер Шакирова, площ преди
промяната: 18 956 кв. м, площ след промяната:
18 891 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.5.1:
нива, собственост на Мехмед Рушидов Османов,
площ преди промяната: 27 008 кв. м, площ след
промяната: 24 952 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.6.10:
нива, собственост на Урал Махмуд Мюмюн, Себахтин Исмаил Али и Юмюгюл Хаджи Расимова
Мехмедова, площ преди промяната: 16 067 кв. м,
площ след промяната: 15 291 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.6.12:
овощна градина, собственост на Небайдин Дауд
Юмер, площ преди промяната: 17 990 кв. м, площ
след промяната: 16 067 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.6.40:
овощна градина, собственост на Билгин Бейджет
Ниязи и Гюлджихан Решат Ниязи, площ преди
промяната: 9798 кв. м, площ след промяната:
9022 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.6.41:
овощна градина, собственост на Айлин Гюрджян
Яхя, площ преди промяната: 3266 кв. м, площ
след промяната: 2994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.1:
овощна градина, собственост на Зюлкюф Юмер
Ахмед, площ преди промяната: 10 003 кв. м, площ
след промяната: 8331 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.3:
нива, собственост на Шериф Акифов Неджибов,
площ преди промяната: 13 006 кв. м, площ след
промяната: 11 696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.44:
овощна градина, собственост на Боян Янков Бобев, площ преди промяната: 15 003 кв. м, площ
след промяната: 14 013 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 32839.7.45:
овощна градина, собственост на Боян Янков Бобев, площ преди промяната: 15 003 кв. м, площ
след промяната: 14 288 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.47:
овощна градина, собственост на Мюрвет Хамид
Рушид, площ преди промяната: 15 005 кв. м,
площ след промяната: 13 774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.48:
овощна градина, собственост на Ридван Шакир
Исмаил, площ преди промяната: 5002 кв. м, площ
след промяната: 4607 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.49:
овощна градина, собственост на Адил Хюсеин
Салим, площ преди промяната: 21 005 кв. м,
площ след промяната: 19 452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.52:
овощна градина, собственост на Моазес Джевдет
Мехмед, площ преди промяната: 5002 кв. м, площ
след промяната: 4533 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.53:
нива, собственост на Шакир Сали Шакир, площ
преди промяната: 12 005 кв. м, площ след промяната: 11 926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.63:
овощна градина, собственост на Мерал Джевдет
Наим, площ преди промяната: 12 007 кв. м, площ
след промяната: 10 938 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.64:
овощна градина, собственост на Билгин Бейджет
Ниязи, площ преди промяната: 5001 кв. м, площ
след промяната: 4383 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.7.65:
овощна градина, собственост на Билгин Бейджет
Ниязи, площ преди промяната: 5002 кв. м, площ
след промяната: 4404 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.43.12:
нива, собственост на А днан Мехмед Осман,
площ преди промяната: 20 032 кв. м, площ след
промяната: 18 171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 32839.43.22:
нива, собственост на Исмаил Сали Салим, площ
преди промяната: 17 487 кв. м, площ след промяната: 16 774 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 32839.1.33:
площ: 12 332 кв. м, пасище, собственост на Община Ситово.
II. С. Нова Попина, EKATTE 51901, община
Ситово, одобрени със Заповед № РД-18-1207
от 4.06.2018 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 51901.26.517:
площ: 534 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Ситово;
поземлен имот с идентификатор 51901.26.518:
площ: 243 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Ситово;
поземлен имот с идентификатор 51901.26.519:
площ: 1672 кв. м, нива, собственост на Община
Ситово;
поземлен имот с идентификатор 51901.26.520:
площ: 469 кв. м, за местен път, собственост на
Община Ситово;
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поземлен имот с идентификатор 51901.26.521:
площ: 192 кв. м, нива, собственост на Община
Ситово.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 51901.29.102: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ситово, площ преди промяната:
1125 кв. м, площ след промяната: 998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51901.31.2:
овощна градина, собственост на Исмаил Юсуф
Махмуд, площ преди промяната: 2901 кв. м, площ
след промяната: 2617 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51901.31.23:
овощна градина, собственост на Дженгис Рубил
Ахмед, площ преди промяната: 28 910 кв. м, площ
след промяната: 28 799 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51901.35.33:
за местен път, собственост на Община Ситово,
площ преди промяната: 22 111 кв. м, площ след
промяната: 26 960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51901.35.34: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ситово, площ преди промяната:
6585 кв. м, площ след промяната: 6221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51901.35.35:
пасище, собственост на Община Ситово, площ
преди промяната: 12 372 кв. м, площ след промяната: 8467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51901.35.49:
за местен път, собственост на Община Ситово,
площ преди промяната: 8692 кв. м, площ след
промяната: 9101 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 51901.35.110:
пасище, собственост на Община Ситово, площ
преди промяната: 167 558 кв. м, площ след промяната: 167 501 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 51901.26.102:
площ: 1186 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Ситово;
поземлен имот с идентификатор 51901.26.516:
площ: 2333 кв. м, нива, собственост на Община
Ситово.
III. С. Ситово, EKATTE 66665, община Ситово,
одобрени със Заповед № РД-18-1264 от 21.06.2018 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 66665.42.102:
площ: 1661 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Ситово;
поземлен имот с идентификатор 66665.42.103:
площ: 270 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Ситово;
поземлен имот с идентификатор 66665.42.104:
площ: 349 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Ситово;
поземлен имот с идентификатор 66665.42.105:
площ: 519 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Ситово.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 66665.37.220:
пасище, собственост на Община Ситово, площ
преди промяната: 78 150 кв. м, площ след промяната: 77 913 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 66665.39.103:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ситово, площ преди
промяната: 1584 кв. м, площ след промяната:
1360 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66665.40.103:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ситово, площ преди
промяната: 1493 кв. м, площ след промяната:
1146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66665.41.101:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ситово, площ преди
промяната: 3008 кв. м, площ след промяната:
2945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66665.42.54:
нива, собственост на „Никола Слатински“ – ЕООД,
Силистра, площ преди промяната: 117 675 кв. м,
площ след промяната: 117 582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66665.43.22:
нива, собственост на Петко Тодоров Петков,
площ преди промяната: 15 981 кв. м, площ след
промяната: 15 788 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66665.43.23:
нива, собственост на Иван Тодоров Цонев, площ
преди промяната: 15 981 кв. м, площ след промяната: 15 846 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66665.43.101: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Ситово, площ преди промяната:
1562 кв. м, площ след промяната: 770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66665.44.101:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Ситово, площ преди
промяната: 8463 кв. м, площ след промяната:
6938 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66665.44.204:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на Община Ситово, площ преди промяната:
33 256 кв. м, площ след промяната: 38 972 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66665.44.206:
деградирала орна земя, собственост на Стоян Георгиев Вълчев, площ преди промяната: 33 173 кв. м,
площ след промяната: 32 238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 66665.44.207:
деградирала орна земя, собственост на Стоян Георгиев Вълчев, площ преди промяната: 9632 кв. м,
площ след промяната: 9502 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 66665.42.101:
площ: 3842 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Ситово.
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.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 93
от 26 октомври 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 23.11.2020 г. от 11 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.11.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 94
от 26 октомври 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 24.11.2020 г. от 11 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
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2. Начална тръжна цена – 19 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1900 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.11.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
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Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 95
от 26 октомври 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 25.11.2020 г. от 11 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 20 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.11.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8173
РЕШЕНИЕ № 96
от 26 октомври 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 23.11.2020 г. от 14 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.104 (ателие № 4), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 19 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1900 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.11.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.

8174

Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 97
от 26 октомври 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
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1. На 24.11.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с
пл. № 4), в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2,
София, ул. Иларион Макариополски № 11, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 433 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 43 300 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 20.11.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
8175

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № ТУ-172
от 26 октомври 2020 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ във
връзка с чл. 28б, ал. 8 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ и т. 3.7 от заповеди № РД-46494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и № РД-02-14-454 от
22.08.2003 г. на МРРБ за техническите изисквания
и условията за контрол към плановете по § 4к,
ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона
за администрацията одобрявам план на ново
образуваните имоти (ПНИ) в мащаб М 1:1000
на земеделски земи, предоставени на граждани
въз основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ, в
обхват на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори по КККР:
– в землището на гр. Панагюрище, ПИ с идентификатори 55302.90.411 в м. Драгоев рът, Висок;
55302.87.719 в м. Тесни дол, Кукла, 55302.56.428 в
м. Магарешки рай и 55302.56.447 в м. Чолакова
кория, съгласно Заповед за одобряване на КККР
№ РД-18-39 от 17.07.2012 г. на изпълнителния
директор на АГКК;
– в землището на с. Поибрене, община Панагюрище, ПИ с идентификатори 57128.353.1
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в м. Ралчовци; и 57128.352.1 в м. Караджовец,
съгласно Заповед за одобряване на КККР № РД18-689 от 3.10.2019 г. на изпълнителния директор
на АГКК.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител на област
Пазарджик пред Районния съд – Панагюрище,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ съгласно § 19, ал. 1 от
ЗИД на АПК, ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм., бр. 58
от 2017 г. в сила от 18.07.2017 г.

8230

Областен управител:
Ст. Мирев

2. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията съобщава,
че е издал Заповед № РС-85 от 27.10.2020 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-56 от
9.10.2017 г. (ДВ, бр. 87 от 2017 г.) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
издадено на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за
обект: „Реконструкция на гаров комплекс Карнобат“ от проект: „Подготовка на проект „Рехабилитация на жп участък Пловдив – Бургас – Фаза 2“,
позиция 10 „Ремонт на сгради и съоръжения в
гаров комплекс Карнобат“, с местонахождение:
ПИ с ид. 36525.704.1 и ПИ 36525.703.2 по КККР на
гр. Карнобат, община Карнобат, област Бургас, с
измененията в одобрения инвестиционен проект
на части „Конструкции“, „Архитектура“, „В и К“ и
„Електрическа“ с актуализирани решения за Перони 2 и 3, с предварително изпълнение при условията
на чл. 60, ал. 1 от Административноп роцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да
се обжалва в 3-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) пред Върховния административен съд
(ВАС). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред ВАС в 30-дневен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8256
3. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията съобщава,
че е издал Заповед № РС-86 от 27.10.2020 г. за
допълване на Разрешение за строеж № РС-46 от
27.08.2010 г. (ДВ, бр. 77 от 2010 г.) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
издадено на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за
обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МРЦ в участък
„София – Карлово“, гари Световрачене, Долно
Камарци, Златица, Стряма и Христо Даново“
от строеж: „Увеличаване на пропускателната
способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване проектните скорости на
жп линията „София – Карлово – Зимница“, ЛОТ 1
„София – Карлово“, подобект: „Рехабилитация
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на съоръженията на осигурителната техника
и телекомуникационната мрежа в жп участък
„София – Карлово“. Предварителното изпълнение
може да се обжалва в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) пред Върховния административен съд
(ВАС). На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване
от заинтересуваните лица пред ВАС в 30-дневен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.
8257
17. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-87 от
30.10.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-66 от 15.07.2019 г. (ДВ, бр. 57 от 2019 г.) за
обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на
северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, етап: „Линейна част“, част
А6: „Преносен газопровод от КВ Борислав – КВ
Ралево до СОГ и КВ Горни Дъбник“, подобекти
„Станция за очистване на газопровода и кранов
възел Горни Дъбник“ и Кранов възел „Ралево“,
на територията на землищата на с. Александрово, с. Дренов, с. Владиня и с. Слатина, община
Ловеч, област Ловеч, на с. Борислав, с. Катерица, с. Вълчитрън, община Пордим, на с. Бохот,
с. Ралево, с. Горталово и с. Беглеж, община
Плевен, на с. Петърница, с. Бъркач, с. Садовец,
с. Крушовица и с. Горни Дъбник, община Долни
Дъбник, област Плевен, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на заповедта може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването на съобщението 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 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8314
18. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-92 от
30.10.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-59 от 21.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от 2019 г.) за
обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на
северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, етап: „Линейна част“, част
А7: „Преносен газопровод от СОГ и КВ Горни
Дъбник – КВ Староселци до КВ Селановци“,
подобекти „Кранови възли“, на територията на
област Плевен, община Долни Дъбник, землището
на с. Горни Дъбник, община Искър, землищата на
с. Писарово, гр. Искър, с. Староселци и с. Долни
Луковит, община Долна Митрополия, землището на с. Гостиля, община Кнежа, землището на
гр. Кнежа, област Враца, община Оряхово, землищата на с. Галово и с. Селановци, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на заповедта може да се
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обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
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 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8315
19. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-97
от 30.10.2020 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-25 от 23.04.2020 г. (ДВ, бр. 39 от
2020 г.) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ
Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево до
българо-сръбската граница“ (от км 481,2 до км
540,8 – 59,61 км), с подобект: „Станция за очистване на газопровода СОГ и Кранов възел (КВ)
Киреево“ на територията на с. Киреево, община
Макреш, област Видин, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на заповедта може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването на съобщението 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 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8316
20. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-94
от 30.10.2020 г. за допълване на Разрешение
за строеж № РС-82 от 23.08.2019 г. (ДВ, бр. 69
от 2019 г.) за „Разширение на газопреносната
инфрастру кт у ра на „Булгартрансгаз“ – ЕА Д,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап: „Линейна
част“, част А10: „Преносен газопровод от КВ
Дреновец – КВ Грамада – СОГ и КВ Киреево
до българо-сръбската граница“ (от км 481,2 до
км 540,8 – 59,61 км), за подобект „Кранов възел
Грамада“, на територията на област Видин, община Ружинци, землището на с. Дреновец, община
Димово, землищата на с. Воднянци, с. Ярловица,
с. Извор, с. Лагошевци и гр. Димово, община
Макреш, землищата на с. Вълчек и с. Киреево,
община Грамада, землищата на гр. Грамада, с. Ташевци и с. Бранковци, община Кула, землищата
на с. Коста Перчево, гр. Кула, с. Старопатица
и с. Извор махала, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на заповедта може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
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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 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8317
21. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-95 от
30.10.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж № РС-68 от 19.07.2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.)
за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на
северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, етап „Линейна част“, част
А5: „Преносен газопровод от км 231+900 – КВ
Иванча – КВ Бутово до КВ Борислав“, подобект:
„Кранови възли“ на територията на землищата
на с. Полски Сеновец, с. Иванча, с. Стефан
Стамболово и с. Обединение, община Полски
Тръмбеш, на с. Долна Липница, с. Горна Липница,
с. Патреш, с. Недан, с. Бутово, община Павликени, област Велико Търново, на гр. Летница,
община Летница, област Ловеч, на с. Градище
и с. Асеновци, община Левски, на с. Борислав,
община Пордим, област Плевен, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на заповедта може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
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 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8318
22. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-88
от 30.10.2020 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-58 от 31.07.2020 г. (ДВ, бр. 70 от
2020 г.) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част А9: „Преносен газопровод от КВ
Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ
Расово – КС Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец“
(от км 438,4 до км 481,2 – 42,8 км), подобект:
„Станция за очистване на газопровода (СОГ)
и Кранов възел (КВ) „Расово“, на територията
на землището на с. Расово, община Медковец,
област Монтана“, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на заповедта може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването на съобщението 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 14-дневен срок
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от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8319
23. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-96 от
30.10.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-73 от 6.08.2019 г. (ДВ, бр. 64 от 2019 г.) за
обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на
северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, етап „Линейна част“, част
А9: „Преносен газопровод от КВ Вълчедръм – КВ
Расово 1 (охранен) – СОГ и КВ Расово – КС Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец“ (от км 438,4 до
км 481,2 – 42,8 км), подобекти: „Кранови възли“,
на територията на землищата на с. Вълчедръм и
с. Мокреш, община Вълчедръм, на с. Комощица,
община Якимово, на с. Расово и с. Аспарухово,
община Медковец, на с. Василовци, с. Крива бара
и с. Княжевска махала, община Брусарци, област
Монтана, землищата на с. Динково, с. Тополовец
и с. Дреновец, община Ружинци, област Видин,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на
заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението 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 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
8320
25. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-93
от 30.10.2020 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-2 от 30.01.2020 г. (ДВ, бр. 10 от
2020 г.) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част А1: „Преносен газопровод от СОГ и
КВ „Златина“ – КВ „Сечище“ до КВ „Сливак“ (от
км 66,079 до км 117,769), подобекти „Кранови въз
ли“, на територията на землищата на с. Златина,
община Провадия, на с. Ветрино, с. Белоградец
и с. Ягнило, община Ветрино, област Варна, на
с. Сечище, с. Памукчии, с. Стоян Михайловски,
с. Ж илино, с. Избул и с. Правенци, община
Нови пазар, на с. Велино, община Шумен, на
с. Живково, с. Каменяк и с. Сливак, община Хитрино, област Шумен, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на заповедта може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването на съобщението 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 14-дневен срок
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от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8321
26. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-89
от 30.10.2020 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-7 от 21.02.2020 г. (ДВ, бр. 18 от
2020 г.) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част А3: „Преносен газопровод от КВ
„Студенец“ – КВ „Кардам“ до КВ „Ковачевец“,
подобект „Кранови възли“, на територията на
област Разград, община Лозница, землището
на с. Студенец, с. Синя вода, с. Манастирско,
с. Сейдол, област Търговище, община Търговище,
землището на с. Миладиновци, община Попово,
землищата на с. Тръстика, с. Еленово, с. Ломци,
с. Дриново, с. Кардам, гр. Попово, с. Гагово,
с. Паламарца и с. Ковачевец, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на заповедта може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
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 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8322
27. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-90 от
30.10.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-4 от 7.02.2020 г. (ДВ, бр. 13 от 2020 г.) за
обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на
северния (магистрален) газопровод до българосръбската граница“, етап „Линейна част“, част
А2: „Преносен газопровод от КВ „Сливак“ до КВ
„Студенец“ (от км 117,9 до км 146,75 – 28,85 км),
подобект „Кранови възли“, на територията на
землищата на с. Сливак, с. Близнаци, с. Черна,
с. Добри Войниково, с. Трем и с. Тервел, община
Хитрино, област Шумен, с. Бели Лом, с. Гороцвет
и с. Студенец, община Лозница, област Разград,
с допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на
заповедта може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението 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 14-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
8323
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28. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-91
от 30.10.2020 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-58 от 21.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от
2019 г.) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Бутан – Чирен до
КВ Вълчедръм“, подобект „Кранови възли“, на
територията на землищата на с. Селановци, община Оряхово, гр. Мизия и с. Войводово, община
Мизия, с. Гложене и с. Бутан, община Козлодуй,
област Враца, гр. Вълчедръм и с. Разград, община
Вълчедръм, област Монтана, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на заповедта може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
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 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8324
35. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Варна, офис Търговище, на основание чл. 239, ал. 2 във връзка с
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С200025-091-000505/19.10.2020 г.
възлага на Александър Анев Бижев с адрес:
Търговище, ул. Паисий № 5, вх. Е, ет. 4, ап. 47,
следни я недви ж им имот: апартамент, К ИД
58222.495.935.2.31, самостоятелен обект в сграда,
площ 35,99 кв. м, с предназначение – жилище,
състоящо се от входно антре, кухня, спалня с
остъклена тераса и санитарен възел, намиращ
се във Велики Преслав, ул. Борис Спиров № 67,
ет. 4, ап. 31. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията чрез
службата по вписванията.
8248
9. – Военномедицинската академия – София,
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки по научната специалност
„Вирусология“ – едно място за цивилен служител,
за нуждите на лаборатория „Вирусология“, катедра
„Микробиология и вирусология“ на МБАЛ – София. Срок за подаване на документите – 2 месеца
от датата на публикуване на обявата в „Държавен вестник“. Изискванията към участниците в
конкурсите и необходимите документи ще бъдат
публикувани на уебсайта на ВМА: www.vma.bg.
За повече информация: Служба „Учебна и научноизследователска дейност“, тел. 02/9225130.
7696
5. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилск и“ – Благоевград, обявява конк у рс за
заемане на академичната длъжност доцент по
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професионално направление 4.2. Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните
и физиологично активни вещества – химия на
лекарствените средства) – един, със срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
ректората, ет. 1, стая № 106, тел. (073) 588 566.
8216
409. – Т рак ийск и ят у ниверситет – Стара
Загора, обявява конкурси за свободни места за
прием на редовни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 – 2021 г. (съгласно Решение
№ 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет и
решение на Академичния съвет – протокол № 11
от 21.10.2020 г.) по следните докторски програми:
Форми на
Области на висше образование,
обучение
професионални направления и
редов задочдокторски програми
на
на
3.8. Икономика
Икономика и управление (селско
стопанство) – СФ
4. Природни науки, математика
и информатика
4.3. Биологически науки

2

-

Микробиология – АФ

1

-

Биохимия – АФ

1

-

Биофизика – МФ

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

Патология на животните

3

-

Морфология

1

-

1

-

14

-

5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Двигатели с вътрешно горене –
ФТТ
Механизация и електрификация
на растениевъдството – ФТТ
6. Аграрни науки и ветеринарна
медицина
6.3. Животновъдство
Говедовъдство и биволовъдство –
АФ
Овцевъдство и козевъдство – АФ
6.4. Ветеринарна медицина

7. Здравеопазване и спорт
7.1. Медицина
Патологоанатомия и цитопатология
ОБЩО за ТрУ:

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи: 1. заявление до декана за участие в конкурса с
избор на чужд език за изпит по него (по образец от
сайта на университета – www.uni-sz.bg), заведено
в деловодството на факултета; 2. автобиография
(европейски формат) със задължително посочени
електронен адрес и телефон за връзка; 3. диплом с
приложението (оригинал или нотариално заверено
копие) за придобита образователно-квалификаци-
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онна степен „магистър“, или академична справка
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ за кандидатите, които нямат
изготвена диплома (оригинал или нотариално
заверено копие); 4. диплом с приложението (оригинал или нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен
„бакалавър“; 5. удостоверение за признато висше
образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; 6. кандидати, които
са завършили чуждестранни висши училища,
признати по законодателството на съответната
държава, могат да кандидатстват за докторанти,
след като придобитото висше образование им
бъде признато по процедурата „За признаване от
Тракийски университет на придобита в чужбина степен на висше образование“; кандидатите
прилагат и решението на комисията; 7. други
документи, удостоверяващи интересите и пос
тиженията им в съответната научна област; 8.
документ за платена такса за кандидатстване в
размер, определен с РМС № 275 от 23.04.2020 г.
Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на ТрУ. Подаване
на документи във: Медицинския факултет – Научен отдел – ул. Армейска № 11, тел. 042/664468;
Аграрен факултет – стая № 410, тел. 042/699387;
Ветеринарномедицински факултет – Научен отдел, тел. 042/699506; Стопански факултет – Научен отдел, тел. 042/699409; Факултет „Техника и
технологии“ – Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38,
тел. 046/669181.
8233
409а. – Тракийският университет – Стара
Загора, ����������������������������������������
обявява конкурси за заемане на академични длъжности за нуждите на: Аграрния факултет
за академична длъжност професор в област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.1. Физически науки по „Физика“ – един; за
академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление
6.3. Животновъдство по „Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на
размножаването“ – един; Медицинския факултет
за академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по:
„Акушерство и гинекология“ – един на 0,5 щат;
по „Съдова хирургия“ – един на 0,5 щат; Педагогическия факултет за академична длъжност
главен асистент в област на висше образование
1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика по „Теория на възпитанието и дидактика (образование и социални
медии)“ – един; Факултет „Техника и технологии“
за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.4. Енергетика по
„Промишлена топлотехника“ – един. Всички
конкурси са със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи: Медицински
факултет, ул. Армейска № 11, тел. 042/664468;
Аграрен факултет, тел. 042/699443; Педагогическ и
факултет, ул. Армейска № 9, тел. 042/613758; Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол, ул. Граф
Игнатиев № 38, тел. 046/669181.
8234
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248. – Инс т и т у т ът по и н женерна х и м и я
при БАН – София, обявява конкурси за главни
асистенти по: професионално направление 4.2.
Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на
лаборатория „Преносни процеси в многофазни
среди“ – един; професионално направление 4.2.
Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на
лаборатория „Инженерно-химична системотехника“ – двама. Конкурсите са със срок 2 месеца
от обнародването им в „Държавен вестник“.
Документи за участие се приемат в Института по
инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к.
1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 118, тел.
02/979 32 88; личен състав, или на e-mail: office@
iche.bas.bg, offce_iche@bas.bg.
8165
380. – Институтът по механика при БАН –
София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Математическо
моделиране и приложение на математиката“ (Изследване на процеси на пренос и фазови преходи
в моделни неравновесни системи) за нуждите на
научно структурно звено „Математическо моделиране и числени симулации“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в Института по механика, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс
02/870 74 98.
8217
660. – Институтът по електроника „Акад.
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Радиофизика
и физическа електроника“, за нуждите на лаборатория „Жиромагнитна електроника“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института на адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/875 00 77.
8228
2. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност доцент в професионално направление 5.1. Машинно инженерство по
научна специалност „Механизация и електрификация на растениевъдството“. Срок – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364. Документи:
в ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.
8245
42. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, София, с решение на Научния съвет
(протокол № 32 от 28.07.2020 г.) обявява конкурс
за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Дерматология и венерология“ за нуждите на
Клиниката по кожни и венерически заболявания.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването
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в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в
деловодството на болницата, бул. Н. Вапцаров
№ 51Б, за справки: тел.: 02/403 4228, 02/403 4221.
8244
20. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
парцеларен план – ремонт и реконст ру к ци я
на съществуващ водопровод от водоем в ПИ
10450.217.69 до шахта в ПИ 10450.217.54 по КК на
гр. Велинград. Целта на проекта е да се определят засегнатите имоти от трасето и сервитутът
на съществуващия водопровод, който започва
от помпено помещение – водоем „Гергевана“ и
завършва до водоем „Нежовица“ с цел подмяна и
ремонт на съществуващите водопроводни тръби.
Планът ще се изработи в съответствие с глава ІV
от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура, и в частност раздел І, чл. 64 от
ЗУТ – Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Трасето ще бъде осъществено подземно. Общата дължина на трасето
на водопровода е 1283 м. 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 общинската администрация.
8247
1. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор
12543.19.100 по КККР на гр. Вълчедръм за промяна
предназначението на собствени земеделски земи за
неземеделски нужди – „За производствено-складова база“, съобразно предвижданията на ОУП.
Проектът за ПУП – ПЗ е изложен в стая № 12
на общинската администрация и може да бъде
разгледан от заинтересованите собственици. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Вълчедръм в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8160
31. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПЗ) за поземлен имот с идентификатор
12543.19.265 по КККР на гр. Вълчедръм за промяна
предназначението на собствени земеделски земи за
неземеделски нужди – „За производствено-складова база“, съобразно предвижданията на ОУП.
Проектът за ПУП – ПЗ е изложен в стая № 12
на общинската администрация и може да бъде
разгледан от заинтересованите собственици. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Вълчедръм в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
8161
52. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
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план – парцеларен план за обект: „Газоснабдяване
на Община Габрово“; подобект: „Разпределителен
газопровод за захранване на поземлени имоти,
намиращи се извън границите на урбанизираната
територия на гр. Габрово с координати точка
на присъединяване: КС БГС 2005 × 4751373.236;
Y 484123.747“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
8158
56. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект: ПУП – ПЗ (подробен
устройствен план – план за застрояване) на поземлен имот с идентификатор № 32874.154.1558,
местност Пунар Екинлик, по кадастралната
карта на гр. Исперих, община Исперих, област
Разград, във връзка с промяна на предназначението му „За жилищно строителство“. Проектът
е изложен в стая № 18 на Община Исперих. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до Община
Исперих в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
8159
243. – Община Казанлък на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през м. октомври 2020 г. е
извършена продажба на поземлен имот с идентификатор 27499.501.1423 с площ 533 кв. м по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-97 от 30.12.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с. Енина,
община Казанлък, област Стара Загора, трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при съседи: 27499.501.3203,
27499.501.3114, 27499.501.1426, ведно с построената в
имота сграда с идентификатор 27499.501.1423.1 със
застроена площ 40 кв. м, на един етаж, масивна
конструкция, предназначение: селскостопанска
сграда, по действащ ПУП – ПР на с. Енина,
одобрен с Решение № 431 от 31.12.2002 г. на Общинския съвет – Казанлък; за имота е отреден
УПИ VIII-1423 в кв. 139 с площ 533 кв. м, продаден
на Тодор Георгиев Тодоров за сумата 9550 лв. без
ДДС. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1
от ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20 % ДДС в размер 772,67 лв. Продажната
цена на обекта с ДДС е в размер 10 322,67 лв.,
изплатени изцяло от купувача към момента на
подписване на договора за покупко-продажба по
реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК.
8167
959. – Община гр. Котел, област Сливен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП – ПР)
в обхват урегулирани поземлени имоти (УПИ)
V – „За общежитие“ (ПИ 72480.501.79 по КК),
VІ – „За автосервиз“ (ПИ 72480.501.81 по КК), в
кв. 8 и ІХ-82 (ПИ 72480.501.74 по КК), Х-82 (ПИ
72480.501.47 по КК), ХІ (ПИ 72480.501.27 по КК),
ХІІ (ПИ 72480.501.26) в кв. 9 по регулационния
план на с. Тича, община Котел, област Сливен.
Изменението се състои в коригиране на част от
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границата между УПИ VІ и УПИ V в кв. 8 и
обединение на УПИ ХІІ, ХІ, Х, ІХ в кв. 9 и VІ
в кв. 8, което води до прекъсване на улицата от
о.т. 28 до о.т. 24а (проектна) и проектиране на
нова. Променя се и предназначението на обединения имот от „За автосервиз“ в „За КОО“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
8219
23. – Община Кресна на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че с Решение № 100 по протокол
№ 10 от 29.09.2020 г. на Общинския съвет – Крес
на, е одобрен ПУП – ПП за линеен обект на
техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищните образувания за
осигуряване на транспортен достъп до проектен
поземлен имот 14492.4.963, землище гр. Кресна
(отреден „За казан“, на възложител: ПК „Братски труд“, гр. Кресна), образуван от поземлен
имот с идентификатор 14492.4.760, държавна
частна собственост, вид територия – земеделска,
категория 10, НТП „Друг вид земеделска земя“,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-476
от 16.07.2019 г. на изпълнителния директор на
АГКК – Благоевград. За проектния транспортен достъп е отреден проектен поземлен имот с
идентификатор 14492.4.965 с площ 161 кв. м. Ширината на транспортния достъп е предвидена 4 м
съгл асно изискванията на чл. 81, ал. 1 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението за одобряване на ПУП – парцеларен
план подлежи на обжалване чрез Община Кресна
до Административния съд – Благоевград.
8152
23а. – Община Кресна на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че с Решение № 111 по протокол
№ 10 от 29.09.2020 г. на Общинския съвет – Крес
на, е одобрен: І. ПУП – ПП (парцеларен план) за
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за трасе на външно ел. захранване на кабелна линия
20 kV за обект: „Животновъдна ферма за 500
овце“, в имот с идентификатор № 67367.200.145,
м. Ливадите по КККР на с. Сливница, община
Кресна, с възложител „Пастир“ – ЕООД, което ще
се реализира от съществуващ Жр стълб на ВЕЛ
20 kV „Сливница“ с дължина 665,37 м и площ с
ограничение в ползването є 2663 м 2 и ще преминава
през следните имоти: 1. имот с идентификатор
67369.200.490; вид територия – на транспорта;
НТП – за местен път; дължина – 33,93 м; площ с
ограничение в ползването є – 136 м 2; вид собственост – общинска публична; собственик – Община
Кресна; 2. имот с идентификатор 67369.200.223;
вид територи я – земеделска; НТП – пасище;
дължина – 121,55 м; площ с ограничение в ползването є – 495 м 2; вид собственост – държавна
частна; собственик – Държавен поземлен фонд;
3. имот с идентификатор 67369.200.497; вид територия – земеделска; НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път; дължина – 509,89 м;
площ с ограничение в ползването є – 1977 м 2;
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вид собственост – общинска публична; собственик – Община Кресна; 4. имот с идентификатор 67369.200.132; вид територия – земеделска;
НТП – нива; дължина – 0,00 м; площ с ограничение в ползването є – 19 м 2; вид собственост – държавна частна; собственик – Държавен поземлен
фонд; 5. имот с идентификатор 67369.200.133; вид
територия – земеделска; НТП – нива; дължина – 0,00 м; площ с ограничение в ползването
є – 16 м 2; вид собственост – държавна частна;
собственик – Държавен поземлен фонд; 6. имот с
идентификатор 67369.200.217; вид територия – земеделска; НТП – нива; дължина – 0,00 м; площ с
ограничение в ползването є – 20 м 2; вид собственост – държавна частна; собственик – Държавен
поземлен фонд; ІІ. ПУП – ПП (парцеларен план)
за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за
трасе на външен ел. захранващ кабел 20 kV за
поземлени имоти с идентификатори 22068.8.69,
22068.8.73 и 22068.8.69, м. Водопоя по КККР на
с. Долна Градешница, община Кресна, отредени
за „Оранжерия в земеделска територия“, собственост на Костадин Иванов Токов съгласно н.а. по
давност № 23, том І, рег. № 457, дело № 18, вписан в Службата по вписванията – гр. Сандански,
вх. рег. № 253 от 13.02.2017 г., Акт № 139, том
1, дело № 139 от 2017 г., което ще се реализира
от съществуващ бетонов стълб с дължината на
проектния ел. захранващ кабел от 389 м и площ с
ограничение в ползването є 1,619 дка, преминаващ
през следните имоти: 1. ПИ № 000173 – местен
път, публична държавна собственост на държавата, м. Водопоя, землище с. Долна Градешница, с дължина на прокарване 74,40 м и площ с
ограничение в ползването є 0,298 дка; 2. ПИ
№ 000183 – полски път, публична общинска собственост на Община Кресна, м. Водопоя, землище
с. Долна Градешница, с дължина на прокарване
226,30 м и площ с ограничение в ползването є
0,587 дка; 3. ПИ № 000184 – полски път, публична
общинска собственост на Община Кресна, м. Водопоя, землище с. Долна Градешница, с дължина
на прокарване 52,20 м и площ с ограничение в
ползването є 0,177 дка; 4. ПИ № 008022 – пасище, мера – публична общинска собственост на
Община Кресна, м. Водопоя, землище с. Долна
Градешница, с дължина на прокарване 51,60 м и
площ с ограничение в ползването є 0,207 дка; 5.
ПИ № 008039 – нива, частна общинска собственост на Община Кресна, м. Водопоя, землище
с. Долна Градешница, с площ с ограничение в
ползването є 0,069 дка; 6. ПИ № 008040 – нива,
частна общинска собственост на Община Крес
на, м. Водопоя, землище с. Долна Градешница,
с площ с ограничение в ползването є 0,055 дка;
7. ПИ № 008041 – нива, частна собственост на
Йордан Атанасов Георгиев, м. Водопоя, землище
с. Долна Градешница, с площ с ограничение в
ползването є 0,031 дка; 8. ПИ № 008070 – нива,
частна собственост на н-ци на Атанас Илиев Мицев, м. Водопоя, землище с. Долна Градешница,
с площ с ограничение в ползването є 0,011 дка; 9.
ПИ № 008071 – нива, частна собственост на н-ци
на Атанас Илиев Мицев, м. Водопоя, землище
с. Долна Градешница, с площ с ограничение в
ползването є 0,016 дка; 10. ПИ № 008072 – нива,
частна собственост на н-ци на Атанас Илиев Мицев, м. Водопоя, землище с. Долна Градешница,
с площ с ограничение в ползването є 0,023 дка.
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението за одобряване на ПУП – парцеларен
план подлежи на обжалване чрез Община Кресна
до Административния съд – Благоевград.
8153
1. – Община Любимец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с Решение
№ 56 на Общинския съвет – Любимец, прието с
протокол № 6 от 28.02.2020 г., е изработен проект за
подробен устройствен план – план за застрояване
(ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44570.236.168, намиращ се в землището на
гр. Любимец. Планът за застрояване преотрежда предназначението на ПИ 44570.236.168 – „За
пречиствателна станция за отпадни води“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Любимец.
8218
237. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 261 по
протокол № 12 от 21.10.2020 г. на Общинския
с ъве т – Несеб ър, е одобрено изменен ие на
ПУП – план-схеми за линеен обект: „Външно
ел. захранване на обект: „Етапно изпълнение до
кота +5,85 м на сграда с ваканционни апартаменти“, подобект: „Кабелна мрежа 0,4 kV в ПИ
с идентификатор по одобрена КК 11538.2.123,
землище гр. Свети Влас, м-т Юрта“. Трасето
на кабела започва от бъдещ БКТП – нов, в ПИ
11538.2.19, преминава през ПИ 11538.2.19 – частна собственост, с трайно предназначение на
територията – урбанизирана, и начин на трайно
ползване – за друг курортно-рекреационен обект,
пресича ПИ 11538.2.165, публична общинска
собственост, с трайно предназначение на територията – земеделска, и начин на трайно ползване – за селскостопански, горски, ведомствен
път, като тази част от трасето е предмет на друг
проект – ПУП – парцеларен план, продължава
през ПИ 11538.2.164, публична общинска собственост, с трайно предназначение на територията –
територия на транспорта, и начин на трайно
ползване – за местен път, предмет на настоящия
ПУП – план-схема до нови КРШ и табло мерене,
разположени на границата на ПИ 11538.2.123. Проектната дължина на трасето на кабела, попадащ
в урбанизирана територия, е 25,78 м и сервитут
с ширина 1,00 м от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Общата площ на сервитута
е 51,86 кв. м съобразно приложените чертежи и
таблици със съответните цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна част от настоящото
решение. Решението може да бъде оспорвано в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
8208
237а. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 263 по
протокол № 12 от 21.10.2020 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за линеен обект: „Външно ел. захранване
на обект: „Етапно изпълнение до кота +5,85 м на
сграда с ваканционни апартаменти“, подобект:
„Кабелна мрежа 0,4 kV в ПИ с идентификатор
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по одобрена КК 11538.2.123, землище гр. Свети
Влас, м-т Юрта“. Трасето на кабела започва от
бъдещ БКТП – нов, в ПИ 11538.2.19, преминава
през ПИ 11538.2.19 – частна собственост, с трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
и начин на трайно ползване – за друг курортнорекреационен обект, пресича ПИ 11538.2.165,
п у бл и ч на общ и нск а собс т венос т, с т ра й но
предназначение на територията – земеделска, и
начин на трайно ползване – за селскостопански,
горски, ведомствен път, продължава през ПИ
11538.2.164, публична общинска собственост, с
трайно предназначение на територията – територия на транспорта, и начин на трайно ползване – за местен път, като тази част от трасето
е предмет на друг проект – ПУП – план-схема
до нови КРШ и табло мерене, разположени на
границата на ПИ 11538.2.123. Дължината на трасето на кабела, попадащ в земеделска територия,
е 3,03 м в ПИ 11538.2.165 и сервитут с ширина
1,00 м от двете страни спрямо оста на трасето
на кабела. Площт а на сервитута е 5,41 кв. м в
ПИ 11538.2.165 съобразно приложените чертежи
и таблици със съответните цветове, сигнатури,
надписи и размери, неразделна част от настоящото
решение. Решението може да бъде оспорвано в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
8209
237б. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 270 по
протокол № 12 от 21.10.2020 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект: „Уличен водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ∅ 160 по ул. Несебър за
ПИ 61056.56.49, преминаващ през поземлен имот
с идентификатор 61056.56.101 по кадастралната
карта на с. Равда, м. Хендек тарла“. Трасето на
външния питеен водопровод е с обща дължина
219,53 м изцяло в ПИ 61056.56.101 – земеделска
територия. Трасето на водопровода започва от
съществуващ водопровод в ПИ 61056.501.501 с площ
7136 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, веднага преминава в ПИ
61056.56.101 с площ 3638 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, публична общинска собственост, и достига до ПИ 61056.56.49, м. Хендек
тарла, землище с. Равда. Определя се сервитут
по 3 м от двете страни спрямо оста на трасето.
Площите с ограничение попадат в земеделска и
урбанизирана територия, като 938 кв. м попадат в
ПИ 61056.56.101 – земеделска територия, 11 кв. м
в ПИ 61056.56.49 с площ 5265 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг
вид застрояване“, частна собственост, 114 кв. м
попадат в ПИ 61056.56.50 с площ 5547 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване
„Незастроен имот за жилищни нужди“, частна
собственост, 98 кв. м попадат в ПИ 61056.56.51 с
площ 5451 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на
трайно ползване „За друг курортно-рекреационен
обект“, 92 кв. м попадат в ПИ 61056.56.52 с площ
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5535 кв. м с начин на трайно предназначение на
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За друг курортно-рекреационен обект“
и 65 кв. м попадат в ПИ 61056.56.66 с площ
4219 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“. Общо
площите с ограничение са 1318 кв. м. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
8210
237в. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 272 по
протокол № 12 от 21.10.2020 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за обект: „Външно ел. захранване на жилищна сграда с апартаменти за сезонно ползване“,
подобект: „Кабели 0,4 kV“, в УПИ І-3107 (ПИ
51500.31.7) в кв. 11 по плана на зона „Инцараки“,
местност Юрта – Балкана, гр. Несебър. Трасето на
кабела започва от кабелни муфи в ПИ 51500.29.29
с площ 10 503 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „Пасище“, частна общинска
собственост, продължава в ПИ 51500.31.3 с площ
2217 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Пасище“, общинска собственост, и
завършва в ново ТЕПО в ПИ 51500.31.7 – частна
урбанизирана територия. Дължината на трасето
е 321,87 м в земеделска територия, като 126,81 м
попадат в ПИ 51500.31.3 и 195,06 м попадат в ПИ
51500.29.20 по кадастралната карта на гр. Несебър,
местност Юрта – Балкана. Създава се сервитутна
граница по 1 м от двете страни спрямо оста на
трасето на кабела. Площите с ограничение са
общо 430,65 кв. м в земеделска територия, като
253,51 кв. м попадат в ПИ 51500.31.3 и 177,14 кв. м
попадат в ПИ 51500.29.29 по кадастралната карта
на гр. Несебър, местност Юрта – Балкана. Решението може да бъде оспорено в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Бургас.
8211
1. – Областният управител на област с административен център Пазарджик на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3,
т. 1 и ал. 4 и чл. 145, ал. 2 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е одобрил работен
инвестиционен проект и е издал Разрешение
за строеж № РС-41 от 27.10.2020 г. на „Електро
енергиен системен оператор“ – ЕАД, София, със
седалище и адрес на управление: София, бул. Цар
Борис ІІI № 201, ЕИК 175201304, представлявано
от Ангелин Николаев Цачев, в качеството му
на възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ за
обект: „Реконструкция на ВЛ 110 kV „Грамада“
от п/ст „Септемврийци“ до стълб № 77А, на
територията на община Пазарджик и община
Лесичово, област Пазарджик“.
8235
17. – Община Русе на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през месец октомври 2020 г.
е извършена продажба на двуетажна масивна
обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2
по кадастралната карта и кадастралните регистри
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на гр. Русе със застроена площ 44 кв. м, предмет
на АОС № 7388/5.02.2015 г., с адрес: пл. Д-р Мустаков, гр. Русе. Продадена е по реда на чл. 32,
ал. 3, т. 1 от ЗПСК на Светлана Илиянова Златева
с достигната цена 80 150 лв., еднократно платени.
8163
5. – Община Септември на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
във връзка с Решение № 151 по протокол № 9 от
29.04.2020 г. на ОбС и Решение ХІ от протокол
№ 5 от 2.09.2010 г. на ОЕС, с Решение № 263 по
протокол № 14 от 30.09.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Септември, одобрява представения
проект на ПУП – ПП за определяне на трасе
на електропровод СН от ТП 1, разположен в
УПИ I – ТП, в кв. 21 по плана на с. Симеоновец,
до ТП 7, разположен в границите на уличната
регулация в с. Варвара, и преминаващо през
землищата на с. Симеоновец и с. Варвара. Дължината на електропровода извън урбанизираната
територия на селата е 473 м и са засегнати два
имота – 66439.16.47 по КК на землище с. Симеоновец, и 10104.60.145 по КК на землище с. Варвара.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се подават чрез Общинския съвет на Община Септември
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Проектът се намира на разположение
в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски № 37а, ет. 3.
8164

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК обявява, че е постъпило оспорване от „Минерал Процесинг“ – ООД,
ЕИК 200466637, със седалище и адрес на управление в с. Полски извор, община Камено,
област Бургас, против Заповед № РД-09-210 от
11.04.2016 г., с която се забранява движението на
тежкотоварни автомобили. По подадената жалба
е образувано адм. дело № 1500/2019 г. Делото е
насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 10.12.2020 г. от 9,30 ч.
8251
Административният съд – София-град, второ
отделение, 28 състав, на основание чл. 218, ал. 3
от Закона за устройство на територията съобщава,
че по жалба срещу Решение № 550 от 25.07.2019 г.
на Столичния общински съвет, с което е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация
и режими на застрояване за преструктуриране на м. Ж.к. Дружба I – III част, в граници:
бул. Кръстю Пасту хов, ул. Тирана, ул. Илия
Бешков, бул. Капитан Димитър Списаревски и
м. Ж.к. Дружба 2 – 1 част, в граници: бул. Проф.
Цветан Лазаров, бул. Копенхаген, ул. Обиколна,
и план-схеми на техническата инфраструктура,
в частта му относно УПИ ІІІ „За озеленяване
с режим Тго“, кв. 46, в м. Дружба 2 – І част,
район „Искър“, относно ПИ с идентификатор
68134.1505.1215, е образувано адм. д. № 1445/2020 г.
по описа на съда. Заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници по делото в
едномесечен срок от деня на обнародването на
настоящото съобщение в „Държавен вестник“,
като подадат заявление до съда по реда и със
съдържанието по чл. 218, ал. 5 от ЗУТ.
8229
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ДЪРЖАВЕН

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българската
социол огическа асоциация (БСА) – София, на
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 18, ал. 2,
т. 1 от устава на БСА свиква общо събрание на
асоциацията на 18.12.2020 г. от 14 до 15,30 ч. в
заседателната зала на Института по философия и
социология при БАН на адрес: ул. Сердика № 4,
София 1000, при следния дневен ред: 1. регист
рация: 13,30 – 14,00 ч.; 2. отчет на управителния
съвет на БСА за 2020 г.: 14,00 – 14,30 ч.; 3. представяне на визия за дейностите на асоциацията през
2021 г.: 14,30 – 15,00 ч.; 4. разни: 15,00 – 15,30 ч.
Общото събрание ще бъде последвано от Научна
конференция.
8258
6. – Управителният съвет на Варненската
търговско-индустриална камара на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание
на членовете на камарата на 7.12.2020 г. в 17 ч.
в хотел „Персей“ – Варна, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет; 2. отчет на
контролния съвет; 3. приемане бюджет за 2021 г.;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
8250
1. – Управителният съвет на СНЦ „Несебър
Мото“ – Несебър, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и решение от 20.10.2020 г. свиква общо събрание
на членовете на 15.12.2020 г. в 10 ч. в конферентната зала на базар „Сочи“ в Несебър при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността
и годишен финансов отчет на сдружението за
2019 г.; 2. приемане на решение за изменение на
наименованието на сдружението; 3. приемане
на изменения в устава на сдружението; 4. освобождаване на членовете на управителния съвет
и председателя на сдружението поради изтичане
на мандата им; 5. избор на нов управителен съвет
и председател; 6. разни.
8259
809. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Перник, на основание чл. 81 от Закона
за адвокатурата свиква редовно годишно отчетно
общо събрание на адвокатската колегия на 30.
и 31.01.2021 г. в 9 ч. в залата на Адвокатската
колегия – Перник, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на адвокатския съвет през
2020 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджет
за 2021 г.; 5. разисквания; 6. избор на делегати
за общото събрание на адвокатите в страната.
8232
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Хандбален клуб „Спартак“ – Плевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 3.12.2020 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението: Плевен, ул. Кала тепе № 3, при
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следния дневен ред: 1. избор на нов УС и КС на
сдружението; 2. приемане изменение на устава
на сдружението; 3. разни. Присъствието на членовете е желателно.
8254
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Кудо клуб
Фаворит“ – гр. Сопот, област Пловдив, ЕИК
177103569, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и
чл. 29, т. 10 от устава свиква общо събрание на
сдружението на 9.01.2021 г. в 16 ч. в седалището
на сдружението в гр. Сопот 4330, спортна зала на
ПГ „Ген. Владимир Заимов“, при следния дневен
ред: 1. приемане на годишния отчет за дейността
на сдружението, както и на финансовия отчет на
сдружението за предходната 2019 г.; 2. промени в
устава на сдружението, както следва: 2.1. промяна
в начина на представителство на сдружението,
а именно функциите на управител занапред да
бъдат изпълнявани от тричленен управителен
съвет; 2.2. премахване на възможността членове
на сдружението да могат да бъдат юридически
лица, като занапред такива да могат да бъдат
само дееспособни физически лица; 2.3. промяна начина на свикване на общото събрание на
сдружението, като занапред то ще се свиква с
покани, изпратени до електронните адреси на
членовете в двуседмичен срок преди насрочената за събранието дата; 3. избор на управителен
съвет на сдружението; 4. разни.
8246
1. – Донка Стефанова Недева – ликвидатор
на СНЦ „Университетски спортен клуб „Тракия“ – Стара Загора – в ликвидация, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 11.12.2020 г. в 12 ч. в
сградата на Тракийския университет, Студентски
град, Стара Загора, зала 3-А, при следния дневен
ред: 1. приемане на крайния ликвидационен баланс и пояснителен доклад на СНЦ „Университетски спортен клуб „Тракия“ – Стара Загора – в
ликвидация; 2. приемане на отчета на ликвидатора на СНЦ „Университетски спортен клуб
„Тракия“ – Стара Загора – в ликвидация; 3. не
разпределя имущество на СНЦ „Университетски
спортен клуб „Тракия“ – Стара Загора – в ликвидация, поради липса на такова; 4. освобождаване
на ликвидатора на СНЦ „Университетски спортен
клуб „Тракия“ – Стара Загора – в ликвидация,
като освобождава същия и от отговорност; 5. заличаване на сдружението от търговския регистър
при Агенцията по вписванията. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в зала 3-А в
сградата на Тракийския университет, Студентски
град, Стара Загора, при същия дневен ред, един
час по-късно.
8260
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