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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 123
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за изменение и допълнение на За-
кона за лечебните заведения, приет от 44-то 
Народно събрание на 17 май 2019 г.

Издаден в София на 21 май 2019 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Данаил Кирилов

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за ле-
чебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; 
изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 
от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; 
Решение № 11 на Конституционния съд от 
2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 
от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 
от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., 
бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 
59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 
и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., 
бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., 
бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 
и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 
99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 

от 2018 г. и бр. 13 и 24 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 47 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 4 след думата „удостоверение“ се 
добавя „за съответствие“.

2. В ал. 7, изречение първо накрая се доба-
вя „и издава удостоверение за съответствие“.

3. В ал. 8, изречение първо накрая се доба-
вя „и издава удостоверение за съответствие“.

4. В ал. 9, изречение второ думите „ал. 1“ 
се заменят с „ал. 3“.

5. В ал. 10 думите „срока по чл. 48, ал. 1“ 
се заменят с „20-дневния срок по ал. 9“.

§ 2. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение първо думите „ал. 1“ 

се заменят с „ал. 3“.

2. В ал. 4 думите „чл. 48, ал. 1“ се заменят 
с „чл. 48, ал. 3“.

§ 3. В чл. 73, изречение второ думите 
„прилагат изискванията на чл. 48, ал. 3“ се 
заменят с „прилага чл. 48, ал. 3 от Закона за 
висшето образование“.

§ 4. В чл. 105, ал. 2 думите „движими вещи, 
съставляващи“ се заличават.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 5. (1) Лекарите, които до 3 юни 2019 г. не 
са придобили специалност „Обща медицина“, 
но са започнали обучение за придобиване 
на тази специалност, може да продължат да 
осъществяват дейност като индивидуална или 
групова практика за първична медицинска 
помощ за срок от 4 години от влизането в 
сила на този закон.

(2) След изтичането на 4-годишния срок по 
ал. 1 регистрацията в съответната регионал-
на здравна инспекция на лекарите по ал. 1, 
които не са придобили специалност „Обща 
медицина“, се заличава.

§ 6. (1) Лекарите, които до 3 юни 2019 г. 
не са започнали обучение за придобиване 
на специалност „Обща медицина“, може 
да продължат да осъществяват дейност 
като индивидуална или групова практика 
за първична медицинска помощ за срок от  
4 години от влизането в сила на този закон, 
при условие че започнат обучение за при-
добиване на специалност „Обща медицина“ 
в срок до една година от влизането в сила 
на този закон.

(2) След изтичането на едногодишния срок 
по ал. 1 регистрацията в съответната регио-
нална здравна инспекция на лекарите, които 
не са започнали обучение за придобиване на 
специалност „Обща медицина“, се заличава.

§ 7. Разпоредбите на § 5 и 6 не се прила-
гат за лекарите, които осъществяват дейност 
като индивидуална или групова практика за 
първична медицинска помощ при условията 
на § 95 от преходните и заключителните раз-
поредби на Закона за изменение и допълнение 
на Закона за здравето (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

§ 8. Законът влиза в сила от 4 юни 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 17 май 2019 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

3849
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УКАЗ № 125
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Да се обнародва в „Държавен вестник“ 
Законът за изменение и допълнение на Закона 
за мерките срещу изпирането на пари, приет 
от 44-то Народно събрание на 16 май 2019 г.

Издаден в София на 23 май 2019 г. 

Президент на Републиката:  
Румен Радев

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Данаил Кирилов

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
мерките срещу изпирането на пари (обн., 
ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и 

бр. 17, 34 и 37 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 навсякъде думите „престъпна 
дейност“ се заменят с „престъпление“, а на-
всякъде думите „такава дейност“ се заменят 
с „престъпление“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Знанието, намерението или целта,  

изисквани като елемент на посочените в ал. 1 
дейности, могат да бъдат установени на база 
обективни фактически обстоятелства.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думите „дейността, от която“ се заменят с 
„престъплението, от което“, а думата „извър-
шена“ се заменя с „извършено“.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 8 накрая се поставя запетая и се 
добавя „които са получили лиценз при ус-
ловията и по реда на Закона за пазарите на 
финансови инструменти“.

2. В т. 9 накрая се поставя запетая и се 
добавя „които са получили лиценз и разре-
шение при условията и по реда на Закона за 
дейността на колективните инвестиционни 
схеми и на други предприятия за колективно 
инвестиране“.

3. В т. 10 накрая се поставя запетая и се 
добавя „които са получили лиценз при усло-
вията и по реда на Закона за дейността на 
колективните инвестиционни схеми и на други 
предприятия за колективно инвестиране“.

4. В т. 11 след думата „дружества“ се по-
ставя запетая и се добавя „които са получили 
лиценз при условията и по реда на Кодекса 
за социално осигуряване“.

5. В т. 21 накрая се добавя „по смисъла 
на Закона за хазарта, получили лиценз от 
Държавната комисия по хазарта за органи-
зиране на разрешените им хазартни игри по 
реда на чл. 3 от същия закон на територията 
на Република България“.

6. В т. 30 накрая се поставя запетая и се 
добавя „които са получили лиценз при ус-
ловията и по реда на Закона за пазарите на 
финансови инструменти“.

7. Точка 31 се изменя така:
„31. централните депозитари на ценни 

книжа, получили лиценз от Комисията за 
финансов надзор при условията и по реда на 
Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за 
подобряване на сетълмента на ценни книжа 
в Европейския съюз и за централните депо-
зитари на ценни книжа, както и за измене-
ние на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и 
Регламент (ЕС) № 236/2012 (ОВ, L 257/1 от 
28 август 2014 г.)“.

§ 3. В чл. 9 се създава изречение второ: 
„Централните звена за контакт осигуряват 
от името на определилия ги издател на елек-
тронни пари или на доставчик на платежни 
услуги спазването на изискванията на този 
закон, Закона за мерките срещу финансира-
нето на тероризма и актовете по прилагането 
им и улесняват извършването на контрол от 
органите по чл. 108, ал. 2, съответно от Бъл-
гарската народна банка, включително като 
им предоставят документи и информация 
при поискване.“

§ 4. В чл. 10, т. 4 думите „в предвидените 
в закона случаи“ се заличават.

§ 5. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4 поддържат актуална 

събраната чрез прилагането на мерките за 
комплексна проверка информация за своите 
клиенти и за извършваните от тях операции и 
сделки, като периодично преглеждат и актуа-
лизират при необходимост поддържаните бази 
от данни и клиентски досиета, като прилагат 
мерките за комплексна проверка, включително 
когато на лицето по чл. 4 стане известно, че 
е настъпила промяна в обстоятелствата по 
отношение на клиента.“

§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Кредитните институции по чл. 4, т. 1 

и лицата по чл. 4, т. 3 прилагат мерките по 
ал. 1 към момента на извършване на изпла-
щане по застрахователния договор, когато 
бенефициерите по ал. 1, т. 1 са изрично по-
сочени лица или други правни образувания, 
като е взето предвид само името, съответно 
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наименованието на лицето или в случай че 
бенефициерите са посочени по реда на ал. 1, 
т. 2, след получаване на информация по ал. 6.“

2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно 
ал. 3 и 4.

3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) В случаите по ал. 4 и когато са за-

познати, лицата по чл. 4, т. 3 и кредитните 
институции по чл. 4, т. 1 идентифицират ли-
цето, което получава в своя полза стойността 
на прехвърлената полица, както и неговия 
действителен собственик.

(6) В случаите по ал. 2 лицата по чл. 4, 
т. 5, преди да наредят плащане към бенефи-
циер по застрахователен договор, изпращат 
на лицата по чл. 4, т. 3 и на кредитните ин-
ституции по чл. 4, т. 1 идентификационните 
данни на бенефициера, като изрично посочват, 
че плащането е по застрахователни договори 
по ал. 1.“

§ 7. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Член 17 не се прилага за лицата 

по чл. 4, т. 15, упражняващи регламентирана 
в Закона за адвокатурата дейност, доколкото 
тези лица установяват правното положение 
на клиент при или по повод на производство, 
регламентирано в процесуален закон, което 
е висящо, предстои да бъде образувано или е 
приключило, включително при предоставяне 
на правна консултация за образуване или за 
избягване на такова производство.

(2) Член 17 не се прилага за лицата по чл. 4, 
т. 15, упражняващи регламентирана в Закона 
за адвокатурата дейност, доколкото тези лица 
защитават или представляват клиент при или 
по повод на производство, регламентирано 
в процесуален закон, което е висящо, пред-
стои да бъде образувано или е приключило, 
включително при предоставяне на правна 
консултация за образуване или избягване на 
такова производство.“

§ 8. В чл. 35, т. 8 накрая се добавя „или 
финансиране на тероризъм“.

§ 9. В чл. 43 се създават ал. 3 и 4:
„(3) В случаите по ал. 2 преди пристъп-

ване към изплащане на суми по полицата 
се уведомява служител на висша ръководна 
длъжност на лицето по чл. 4, т. 5. В тези слу-
чаи лицето по чл. 4, т. 5 преценява дали да 
уведоми дирекция „Финансово разузнаване“ 
на Държавна агенция „Национална сигурност“ 
по реда на чл. 72.

(4) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно от 
кредитните институции по чл. 4, т. 1 и лицата 
по чл. 4, т. 3 при получаване на информация 
по реда на чл. 19, ал. 6.“

§ 10. В чл. 46 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 накрая се добавя „и финансира-
нето на тероризма“.

2. В ал. 3, изречение първо след думата 
„пари“ се добавя „и финансирането на те-
роризма“. 

§ 11. В чл. 54 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 4, т. 6 думите „дейност или целта“ 
се заменят с „дейност и целта“.

2. В ал. 7, изречение второ след думата 
„риска“ се поставя запетая и се добавя „над-
националната оценка на риска“.

§ 12. В чл. 56, ал. 1, т. 1 думите „по чл. 27“ 
се заменят с „чието законодателство съдържа 
изисквания, съответстващи на изискванията 
на този закон, като се отчита нивото на риск 
на тези държави и прилагането на мерки 
за противодействие на изпирането на пари 
и финансирането на тероризма, съобразено 
с това ниво, наличието на пълния обем от 
подобни мерки съобразно изискванията на 
Групата за финансови действия срещу изпи-
рането на пари (FATF) и тяхното ефективно 
прилагане“.

§ 13. В чл. 57 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 след думата „проце-

дури“ се добавя „по чл. 104, ал. 1“;
б) в т. 3 след думата „орган“ се добавя „на 

държавата членка на произход или на третата 
държава“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) Органите по чл. 108 при упражняване 

на контролните си правомощия на ниво група 
по отношение на политиките и процедурите 
по чл. 104, ал. 1, както и при упражняване на 
контролните си правомощия по отношение 
на установени в Република България клонове 
и дъщерни дружества на дружества от други 
държави членки, извършват преценка дали при 
позоваването на предходно идентифициране 
на клиента при прилагането на политики и 
процедури по чл. 104, ал. 1 в рамките на група 
са спазени изискванията на ал. 1.“

§ 14. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. Случаите, в които идентифици-

рането или проверката на идентификацията 
се извършва чрез изнасяне на дейности или 
представителство, при които въз основа на 
договорна клауза изпълнителят на изнесените 
дейности или представителят се счита за част 
от лицето по чл. 4, не се считат за случаи на 
позоваване на предходно идентифициране по 
чл. 56 и 57.“

§ 15. В чл. 59, ал. 1 в текста преди т. 1 
накрая се добавя „следните справки и доку-
менти“.
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§ 16. В чл. 63 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Данните за действителните собствени-

ци на фондации и сдружения, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел, се заявяват за вписване, ако не са вписани 
на друго основание по делата или партидите 
на юридическите лица с нестопанска цел в 
съответния регистър като физически лица. 
Когато лицата – действителни собственици 
на фондации и сдружения, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел, са физически лица, които са различни 
от вписаните по изречение първо и които 
попадат в обхвата на § 2 от допълнителните 
разпоредби, данните за тях се заявяват за 
вписване.“

2. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея в 
текста преди т. 1 след думите „ал. 1, 2 и 4“ 
се поставя запетая и се добавя „без да се ин-
формира лицето, за което същите се отнасят“.

3. Досегашните ал. 7, 8 и 9 стават съответно 
ал. 8, 9 и 10.

§ 17. В чл. 67, ал. 6 накрая се поставя 
запетая и се добавя „когато това е пропор-
ционално и обосновано от необходимостта 
от предприемане на съответни действия за 
превенция или противодействие на изпирането 
на пари или финансирането на тероризъм“.

§ 18. В чл. 68 се създава ал. 3:
„(3) С оглед изпълнение на изисквания-

та на ал. 1 и 2 и на чл. 67, в посочените в 
чл. 101, ал. 2, т. 10 условия и ред за събиране, 
съхраняване и разкриване на информация се 
включват и ясни правила, които да позволяват 
навременно и пълно предоставяне на изиска-
ната при условията и по реда на този закон и 
Закона за мерките срещу финансирането на 
тероризма информация, правила за нейната 
защита при предоставяне, както и за спазване 
на ограниченията на чл. 80 от този закон и 
на чл. 9, ал. 12 от Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма.“

§ 19. В чл. 72 ал. 9 се изменя така:
„(9) Алинеи 1 – 8 не се прилагат от лицата 

по чл. 4, т. 15, упражняващи регламентира-
на в Закона за адвокатурата дейност, само 
по отношение на информацията, която тези 
лица получават от или относно някой от 
своите клиенти в процеса на установяване 
на правното му положение, или при защита 
или представителство на този клиент във или 
по повод на производство, регламентирано 
в процесуален закон, което е висящо, пред-
стои да бъде образувано или е приключило, 
включително при предоставяне на правна 
консултация за образуване или избягване на 
такова производство, независимо дали тази 

информация е получена преди, по време на 
или след приключване на производството. Това 
изключение не се прилага, когато лицето по 
чл. 4, т. 15, упражняващо регламентирана в 
Закона за адвокатурата дейност:

1. взема участие в дейностите по изпиране 
на пари или финансиране на тероризма;

2. дава правната консултация по искане, 
което има за цел изпиране на пари или фи-
нансиране на тероризма, или

3. знае, че клиентът търси юридически 
съвет за целите на изпиране на пари или 
финансиране на тероризма.“

§ 20. В чл. 74 ал. 12 се изменя така:
„(12) Алинеи 1 и 3 не се прилагат от лицата 

по чл. 4, т. 15, упражняващи регламентирана 
в Закона за адвокатурата дейност, само по 
отношение на информацията, която тези лица 
получават от или относно някой от своите 
клиенти в процеса на установяване на прав-
ното му положение или при защитата или 
представителството на този клиент във или 
по повод на производство, регламентирано 
в процесуален закон, което е висящо, пред-
стои да бъде образувано или е приключило, 
включително при предоставяне на правна 
консултация за образуване или за избягване 
на такова производство, независимо дали тази 
информация е получена преди, по време на 
или след приключване на производството. Това 
изключение не се прилага, когато лицето по 
чл. 4, т. 15, упражняващо регламентирана в 
Закона за адвокатурата дейност:

1. взема участие в дейностите по изпиране 
на пари или финансиране на тероризма;

2. дава правната консултация по искане, 
което има за цел изпиране на пари или фи-
нансиране на тероризма, или

3. знае, че клиентът търси юридически 
съвет за целите на изпиране на пари или 
финансиране на тероризма.“

§ 21. В чл. 75 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „като запазва аноним-
ността на лицето по чл. 4, на органа по 
чл. 88 или на лицето по чл. 89 и на техните 
служители, извършили уведомяването по 
чл. 72, 88 или 89“ се заличават и се създава 
изречение второ: „В тези случаи дирек-
ция „Финансово разузнаване“ на Държавна 
агенция „Национална сигурност“ запазва 
анонимността на лицето по чл. 4 или на 
органа по чл. 88 и на техните служители, 
извършили уведомяването по чл. 72 или 88, 
а когато информацията е получена по чл. 89, 
дирекцията запазва анонимността на лицето, 
извършило уведомяването до съответното 
чуждо финансово-разузнавателно звено, и 
на неговите служители.“



БРОЙ 42  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  7   

2. В ал. 5 думата „представлява“ се заменя 
с „може да представлява и“.

§ 22. В чл. 79, ал. 1 думите „чл. 103, ал. 2“ 
се заличават, а думите „чл. 110, ал. 2“ се за-
менят с „чл. 110, ал. 3 и 4“.

§ 23. В чл. 86 се създава ал. 3:
„(3) Подаването на уведомление по чл. 72, 

ал. 3 или на вътрешен сигнал за съществуващо 
съмнение за изпиране на пари от страна на 
служител или представител на лицето по чл. 4 
не е основание за прекратяване на трудово-
то или служебното му правоотношение или 
прилагането на други дисциплинарни мерки 
или санкции спрямо него.“

§ 24. В чл. 87 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3 думата „представлява“ се заменя 
с „може да представлява и“.

2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Условията и редът за обмен на инфор-

мация между Българската народна банка и 
дирекция „Финансово разузнаване“ на Държав-
на агенция „Национална сигурност“ за целите 
на установяване и проверка на наличието на 
обстоятелствата, обуславящи възникването 
на задължение за създаване на централни 
звена за контакт от издатели на електронни 
пари и доставчици на платежни услуги по 
чл. 9, се уреждат в съвместна инструкция на 
управителя на Българската народна банка и 
председателя на Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“.

(6) С инструкцията по ал. 5 се утвърждава 
и образец за предоставяне на информацията по 
чл. 76 на дирекция „Финансово разузнаване“ 
на Държавна агенция „Национална сигурност“ 
от лицата по чл. 4, т. 1.“

§ 25. В чл. 90 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 5 се отменя.
2. Създават се ал. 6, 7 и 8:
„(6) Изпращаните от дирекция „Финансово 

разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ искания за предоставяне 
на информация до други звена за финансово 
разузнаване съдържат най-малко описание 
на съответните факти, контекст, връзка със 
запитваната държава, мотиви за искането и 
начин, по който исканата информация ще 
бъде използвана. 

(7) За целите на обмена дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ предоставя на звената 
за финансово разузнаване на други държави 
всякакъв вид информация, с която разполага 
или до която има пряк или непряк достъп, 
включително за физическите и юридическите 
лица, имащи отношение към случая, и инфор-
мация за вписаните в регистрите по чл. 63, 

ал. 1 и 2 обстоятелства за действителните 
собственици на юридически лица и други 
правни образувания. Обменът на информация 
не може да бъде отказан поради липсата на 
информация за предикатното престъпление.

(8) Дирекция „Финансово разузнаване“ 
на Държавна агенция „Национална сигур-
ност“ не може да откаже предоставяне на 
информация или помощ на други звена за 
финансово разузнаване поради различия в 
определенията на данъчни престъпления по 
националното право.“

§ 26. В чл. 93, ал. 3 думите „по ал. 2“ 
се заменят с „предоставена по реда на този 
раздел“.

§ 27. В глава осма наименованието на 
раздел І се изменя така: „Вътрешни правила 
за контрол и предотвратяване изпирането на 
пари и финансирането на тероризма“.

§ 28. В чл. 101 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо след думата 
„пари“ се добавя „и финансирането на те-
роризма“.

2. В ал. 2:
а) в т. 2 накрая се добавя „и финансирането 

на тероризма“;
б) в т. 3 след думата „закон“ се поставя 

запетая и се добавя „Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма“, а думите „при-
лагането му“ се заменят с „прилагането им“;

в) в т. 12 след думата „пари“ се добавя „и на 
мерките срещу финансирането на тероризма“;

г) точка 15 се изменя така:
„15. разпределението на отговорността на 

представителите и служителите на лицето 
по чл. 4 за изпълнението на задълженията, 
установени в този закон, в Закона за мерки-
те срещу финансирането на тероризма и в 
актовете по прилагането им, както и данни 
за контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните 
му представители и служители, за целите 
на този закон, на Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма и на актовете 
по прилагането им;“

д) в т. 16 след думата „закон“ се поставя 
запетая и се добавя „Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма“, а думите „при-
лагането му“ се заменят с „прилагането им“.

3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Нотариалната камара на Република 

България, Камарата на частните съдебни из-
пълнители и Институтът на дипломираните 
експерт-счетоводители приемат единни вът-
решни правила за контрол и предотвратяване 
на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма, които се прилагат от членовете 
на тези организации след приемането им. 
Висшият адвокатски съвет приема единни 
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вътрешни правила за контрол и предотвратя-
ване на изпирането на пари и финансирането 
на тероризма, които се прилагат от членовете 
на адвокатските колегии.“

4. Алинея 7 се отменя.
5. В ал. 8 навсякъде думите „и утвърдени 

по реда на чл. 103“ се заличават.
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Доставчиците на платежни услуги, 

застрахователите и презастрахователите от 
друга държава членка, които извършват дей-
ност на територията на Република България 
при условията на правото на установяване, 
прилагат политики и процедури за контрол 
и предотвратяване изпирането на пари и фи-
нансирането на тероризма, които съдържат 
най-малко изискванията, посочени в ал. 2, 
или покриват тези изисквания чрез други 
средства, за което уведомяват дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“.“

7. В ал. 10 думите „След извършване на 
уведомяването“ се заменят с „В случаите“.

8. В ал. 11 след думата „закон“ се поста-
вя запетая и се добавя „Закона за мерките 
срещу финансирането на тероризма“, думите 
„прилагането му“ се заменят с „прилагането 
им“ и накрая се добавя „или финансиране 
на тероризма“.

§ 29. В чл. 103 се правят следните изме-
нения:

1. Алинеи 1, 2, 3 и 4 се отменят.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 1, 

изречение първо са задължителни за прила-
гане от лицата по чл. 4 след приемането им.

(6) Вътрешните правила по чл. 101, ал. 4 
са задължителни за прилагане от членове-
те на Нотариалната камара на Република 
България, Камарата на частните съдебни 
изпълнители и Института на дипломираните 
експерт-счетоводители след приемането им 
от тези организации. Вътрешните правила по 
чл. 101, ал. 4 са задължителни за прилагане 
от членовете на адвокатските колегии след 
приемането им от Висшия адвокатски съвет.“

3. Алинея 7 се отменя.
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато при упражняване на контролна 

дейност по чл. 108 се установи, че вътреш-
ните правила по чл. 101 не съответстват на 
този закон или на акт по прилагането му, не 
са приети от компетентен орган на лицето 
по чл. 4, или предвидените в тях мерки не 
са достатъчни за постигане целите на този 
закон, директорът на дирекция „Финансово 
разузнаване“ на Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ дава на лицето по чл. 4 
или на организациите по ал. 6 задължителни 

указания за отстраняване на установените 
несъответствия. Указанията се изпълняват 
в срок до един месец от получаването им, 
за което се уведомява дирекцията. Лицата 
по чл. 4 се уведомяват за публикуване на 
информацията по ал. 9 при неизпълнение 
на указанията.“

5. В ал. 9 думите „лицата по ал. 4“ се за-
менят с „лицата по чл. 4“, а думите „по реда 
на ал. 3 или 8, в срока по ал. 4“ се заменят 
с „по реда и в срока по ал. 8“.

§ 30. В чл. 104 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 2 думите „като предоставят пълна 
информация относно прилаганите на ниво 
група политики и процедури за контрол и 
предотвратяване изпирането на пари и фи-
нансирането на тероризма“ и запетаята пред 
тях се заличават.

2. В ал. 3 думите „В случай че посочените 
в ал. 1“ се заменят с „Когато при упраж-
няване на контролна дейност по чл. 108 се 
установи, че прилаганите на ниво група“, а 
думите „или оправомощено от него лице“ 
се заличават.

3. В ал. 4 думите „като предоставят пълна 
информация относно прилаганите на ниво 
група политики и процедури за контрол и 
предотвратяване изпирането на пари и фи-
нансирането на тероризма“ и запетаята пред 
тях се заличават.

§ 31. В чл. 105 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 2 изречение трето се изменя така: 
„Лицата по чл. 4, т. 15, 16 и 18 предоставят 
документа по изречение второ при извършване 
на проверки по чл. 108, ал. 8.“

2. Създава се ал. 4:
„(4) Лицата, които по занятие предоставят 

някоя от услугите, посочени в чл. 4, т. 16, 
са длъжни да посочат изрично съответните 
услуги в своя предмет на дейност.“

§ 32. В чл. 108 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 4 думите „съвместните проверки“ 
се заменят с „проверките“.

2. Създава се нова ал. 6:
„(6) По отношение на лицата по чл. 4, 

върху дейността на които Българската народ-
на банка, Комисията за финансов надзор и 
Държавната комисия по хазарта осъществяват 
надзор, контрол за спазване на изискванията 
на чл. 7 – 9, глава втора, глава трета, раздел I,  
глава седма, раздел II и глава осма по от-
ношение на лицата по чл. 4, се упражнява 
и съответно от Българската народна банка, 
Комисията за финансов надзор и Държавната 
комисия по хазарта чрез прилагане на основан 
на риска подход съгласно чл. 114, ал. 1. При 
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осъществяване на контрола Българската на-
родна банка, Комисията за финансов надзор 
и Държавната комисия по хазарта извършват 
дистанционен надзор и проверки на място.“

3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея в 
изречение първо накрая се поставя запетая 
и се добавя „извън тези по ал. 6“, а в изре-
чение второ след думата „надзор“ се добавя 
„по изречение първо“.

4. Създава се ал. 8:
„(8) Контролните органи по ал. 2 извършват 

и проверки по документи на лицата по чл. 4 
за изпълнението на чл. 101 – 105.“

§ 33. В чл. 109, ал. 1 текстът преди т. 1 се 
изменя така: „При упражняване на контрола и 
проверките по чл. 108, ал. 3 и 6 контролните 
органи по чл. 108 имат право:“.

§ 34. В чл. 110 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата по чл. 4, по отношение на кои-

то Българската народна банка, Комисията за 
финансов надзор и Държавната комисия по 
хазарта осъществяват надзор, са длъжни да 
оказват съдействието по ал. 1 при извършване 
на проверките по чл. 108, ал. 6.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
в изречение първо след думите „ал. 3“ се 
добавя „и 6“.

3. Създава се ал. 4:
„(4) При извършване на проверките по до-

кументи по чл. 108, ал. 8 контролните органи 
по чл. 108, ал. 2 имат право да:

1. изискват и събират документи, справки 
и други сведения във връзка с изпълнението 
на изискванията на чл. 101 – 105;

2. изискват и събират копия от докумен-
ти, заверени от проверяваното лице или от 
упълномощено от него лице;

3. изискват писмени обяснения за обстоя-
телства, свързани с предмета на проверката;

4. определят срока за представяне на доку-
ментите, справките, сведенията и обясненията 
по т. 1 – 3.“

§ 35. В чл. 114 ал. 2 се изменя така:
„(2) За целите на ал. 1 дирекция „Финансово 

разузнаване“ на Държавна агенция „Национал-
на сигурност“, както и Българската народна 
банка, Комисията за финансов надзор и Дър-
жавната комисия по хазарта по отношение 
на лицата по чл. 4, върху дейността на които 
осъществяват надзор, събират документи и 
сведения от лицата по чл. 4. Документите и 
сведенията се предоставят от лицата по чл. 4 
в определения от дирекцията или органа по 
изречение първо срок и формат.“

§ 36. В чл. 115 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Финансово разузнаване“ на 

Държавна агенция „Национална сигурност“, 
Българската народна банка, Комисията за 
финансов надзор и Държавната комисия по 
хазарта определят риска за целите на извърш-
ването на проверките по чл. 108, ал. 3 или 6 
при прилагането на подхода по чл. 114, ал. 1.“

2. В ал. 2 думите „ал. 6“ се заменят с 
„ал. 7“, а накрая се поставя запетая и се до-
бавя „извън тези по чл. 108, ал. 6“.

3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Ин-
формацията може да включва и информация 
за подадени от служители или представители 
на лицата по чл. 4 сигнали за нарушения 
на този закон, Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма и актовете по 
прилагането им.“

4. В ал. 6 след думата „държава“ се поставя 
запетая и се добавя „подадени от служители 
или представители на лицата по чл. 4 сиг-
нали за нарушения на този закон, Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма 
и актовете по прилагането им“.

5. Създава се ал. 9:
„(9) Подаването на сигнал от служител или 

представител на лице по чл. 4 за нарушения на 
този закон, Закона за мерките срещу финан-
сирането на тероризма и актовете по прила-
гането им, не е основание за прекратяване на 
трудовото или служебното му правоотношение 
или прилагането на други дисциплинарни 
мерки или санкции спрямо него.“

§ 37. В чл. 116 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите 
„чл. 110, ал. 1“ се добавя „и 2“.

2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думата „сис-
темни“ се заменя с „тежки или системни“.

§ 38. В чл. 117, ал. 2 в текста преди т. 1 
думата „системни“ се заменя с „тежки или 
системни“.

§ 39. В чл. 122 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавна агенция „Национална сигур-

ност“, Българската народна банка, Комисията 
за финансов надзор и Държавната комисия по 
хазарта публикуват своевременно на офици-
алните си интернет страници информация за 
влезлите в сила наказателни постановления, 
с които са наложени наказания за нарушения 
на този закон и на правилника за прилагането 
му. В публикациите се съдържа информация за 
нарушителя, вида и естеството на нарушението 
и вида и размера на наложената санкция. На 
публикуване подлежат и съдебните актове, 
с които са отменени влезли в сила наказа-
телни постановления след възобновяване на 
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административнонаказателно производство 
по чл. 70 от Закона за административните 
нарушения и наказания.“

2. В ал. 2, в текста преди т. 1 след думите 
„Национална сигурност“ се добавя „или ор-
ганът за надзор по ал. 1, съответно неговият 
ръководител“.

3. В ал. 3 се създава изречение второ: „При 
отпадане на обстоятелствата по ал. 2 Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“ или 
съответният орган за надзор по ал. 1 публи-
кува информацията по ал. 1 в пълен обем.“

4. В ал. 4 след думите „Национална си-
гурност“ се добавя „или органът за надзор 
по ал. 1, съответно неговият ръководител“.

5. В ал. 5, изречение първо думите „на 
председателя на Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ се заличават.

6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Публикуваната информация е дос-

тъпна на официалната интернет страница 
на Държавна агенция „Национална сигур-
ност“ или на съответния орган за надзор 
по ал. 1 за срок, не по-кратък от 5 години, 
при спазване на изискванията за защита на 
личните данни.“

7. В ал. 7 след думите „Национална си-
гурност“ се добавя „или съответния орган за 
надзор по ал. 1“.

§ 40. В чл. 123 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Актовете за установяване на нару-

шенията се съставят от контролните органи 
на дирекция „Финансово разузнаване“ на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
или от определените длъжностни лица на 
Българската народна банка, Комисията за 
финансов надзор и Държавната комисия по 
хазарта. Наказателните постановления се из-
дават от председателя на Държавна агенция 
„Национална сигурност“, съответно от органа 
за надзор по изречение първо, от неговия 
ръководител или от оправомощени от тях 
длъжностни лица.“

2. В ал. 2 думите „чл. 63, ал. 1 – 5“ се за-
менят с „чл. 63, ал. 1 – 6“.

3. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) При образуване на административно-

наказателно производство по реда на ал. 1 
дирекция „Финансово разузнаване“ на Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“ и 
съответният орган за надзор по ал. 1 своевре-
менно обменят информация за образуваните 
административнонаказателни производства 
по реда на ал. 1, установените нарушения и 
наложените санкции, както и наложените 
надзорни мерки, в случай че има такива.

(4) При презгранични случаи по ал. 3 
дирекция „Финансово разузнаване“ на Дър-
жавна агенция „Национална сигурност“ и 
съответният орган за надзор по ал. 1 си 
сътрудничат и координират действията си с 
компетентните органи за надзор в съответната 
държава членка.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 41. Създава се чл. 123а:
„Чл. 123а. При определянето на вида и 

размера на административните наказания 
административнонаказващият орган отчита 
всички обстоятелства, които са от значение, 
включително когато е приложимо:

1. тежестта и продължителността на на-
рушението;

2. степента на отговорност на физическото 
или на юридическото лице;

3. финансовото състояние на физическо-
то или на юридическото лице, определено 
според общия годишен финансов оборот на 
юридическото лице или годишния доход на 
физическото лице;

4. размера на реализираната печалба или 
на избегнатата загуба от физическото или 
юридическото лице, доколкото може да се 
определи;

5. размера на загубите, претърпени от трети 
лица в резултат на нарушението, доколкото 
може да се определи;

6. степента на съдействие, което физи-
ческото или юридическото лице оказва на 
административнонаказващия орган;

7. предходни нарушения на физическото 
или юридическото лице.“

§ 42. В чл. 125 думите „ал. 3“ се заменят 
с „ал. 2 и 3“.

§ 43. В чл. 126 думите „чл. 101, ал. 7, чл. 102, 
чл. 103, ал. 2“ се заменят с „чл. 102“.

§ 44. В допълнителните разпоредби се 
правят следните допълнения:

1. В § 1 се създава т. 22:
„22. „Имущество“ са активи от всякакъв 

вид, движими или недвижими, материални 
или нематериални, както и всякакви други 
оценими права върху движими или недвижими, 
материални или нематериални обекти, както 
и документи или инструменти, включително 
електронни или цифрови, удостоверяващи 
право на собственост върху или участие в 
такива активи.“

2. Създава се § 1а:
„§ 1а. Категорията лица по чл. 4, т. 19 не 

включва производителите, когато продават 
произведените от тях стоки.“

3. В § 2, ал. 5, изречение първо след думата 
„средства“ се добавя „и при условие, че няма 
основание за съмнения“.
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Заключителни разпоредби
§ 45. В Закона за мерките срещу финан-

сирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 
2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., 
бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 
и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 
102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г. и бр. 7 и 
27 от 2018 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 9, ал. 11 се създава изречение второ: 
„Подаването на уведомление по ал. 6 или на 
вътрешен сигнал за съществуващо съмнение 
за финансиране на тероризъм от страна на 
служител или представител на лице по чл. 4 
от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари, не е основание за прекратяване на тру-
довото или служебното му правоотношение 
или прилагането на други дисциплинарни 
мерки или санкции спрямо него.“

2. В чл. 9б:
а) в ал. 1 накрая се добавя „и при спазване 

на ограниченията, посочени в чл. 75, ал. 1 от 
същия закон“;

б) създава се нова ал. 2:
„(2) При получаване на мотивирани искания 

за предоставяне на информация от служба за 
сигурност или обществен ред по смисъла на 
§ 1, т. 16 и 17 от допълнителните разпоредби на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари, 
от компетентна специализирана дирекция на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
или от дирекцията по чл. 16, ал. 2 от Закона 
за противодействие на корупцията и за отне-
мане на незаконно придобитото имущество, 
когато същите са основани на съмнения за 
финансиране на тероризъм, дирекция „Фи-
нансово разузнаване“ на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ упражнява право-
мощията си по чл. 75 от Закона за мерките 
срещу изпирането на пари.“;

в) досегашната ал. 2 става ал. 3;
г) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 

думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 3“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 

думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 3“.
3. В чл. 14, ал. 2 се създава изречение 

второ: „В тези случаи дирекцията упражня-
ва правомощията си по чл. 74 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари.“

4. В чл. 15:
а) в ал. 1, в текста преди т. 1 думите „чл. 9, 

ал. 1 и 3“ се заменят с „чл. 9, ал. 1, 3 – 5, 8, 
10 и 12 – 14“;

б) в ал. 3, в текста преди т. 1 думата „сис-
темни“ се заменя с „тежки или системни“;

в) в ал. 5, в текста преди т. 1 думата „сис-
темни“ се заменя с „тежки или системни“;

г) в ал. 8 думите „ал. 3“ се заменят с 
„ал. 2 и 3“.

5. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Актовете за установяване на нарушения-

та се съставят от органите на Министерството 
на вътрешните работи, Държавна агенция 
„Национална сигурност“ или от определените 
длъжностни лица на Българската народна 
банка, Комисията за финансов надзор и Дър-
жавната комисия по хазарта. Наказателните 
постановления се издават от министъра на 
вътрешните работи, председателя на Държавна 
агенция „Национална сигурност“, органа за 
надзор, от неговия ръководител или от опра-
вомощени от тях длъжностни лица.“

6. В допълнителните разпоредби се съз-
дава § 1в:

„§ 1в. Този закон предвижда мерки по 
прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Ев-
ропейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 г. относно защитата на физическите лица 
във връзка с обработването на лични данни 
и относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО 
(Общ регламент относно защитата на данните) 
(ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).“

§ 46. В Закона за Комисията за финансов 
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31, 
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39, 103 
и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от 2006 г., 
бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., 
бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от 2010 г., 
бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и 103 от 
2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34, 62 и 102 
от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.; Решение № 10 
на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 57 
от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95 и 103 от 2017 г., 
бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 12 и 
17 от 2019 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 13, ал. 1, т. 25 накрая се поставя 
запетая и се добавя „включително по пре-
дотвратяване използването на финансовата 
система за целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма“.

2. В чл. 15, ал. 1, т. 6 и 7 след думите „За-
кона за мерките срещу изпирането на пари“ 
се поставя запетая и се добавя „Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма“.

3. В чл. 16, ал. 1, т. 18 и 19 след думите 
„Закона за мерките срещу изпирането на пари“ 
се поставя запетая и се добавя „на Закона за 
мерките срещу финансирането на тероризма“.

4. В чл. 17, ал. 1:
а) в т. 11 след думите „Закона за мерките 

срещу изпирането на пари“ се поставя запе-
тая и се добавя „на Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма“, а думата „не-
говото“ се заменя с „тяхното“.
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б) в т. 13 след думите „Закона за мерките 
срещу изпирането на пари“ се поставя запе-
тая и се добавя „в Закона за мерките срещу 
финансирането на тероризма“, а думата „не-
говото“ се заменя с „тяхното“.

§ 47. В Закона за кредитните институции 
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., 
бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 
и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 
2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 
16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 37 
от 2019 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 65, ал. 2 след думите „професио-
нална тайна“ се поставя запетая и се добавя 
„включително по предотвратяване използ-
ването на финансовата система за целите 
на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма“.

2. В чл. 103, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. нарушения на Закона за мерките срещу 

изпирането на пари или Закона за мерките 
срещу финансирането на тероризма и на ак-
товете по прилагането им, установени при 
извършване на контрола по чл. 108, ал. 6 и 
на проверките по чл. 108, ал. 4 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари;“.

3. В чл. 152в, ал. 1, в текста преди т. 1 
думите „т. 8 и“ се заличават.

§ 48. В Закона за платежните услуги и пла-
тежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.; 
изм., бр. 17 и 37 от 2019 г.) в чл. 173 т. 9 се 
изменя така:

„9. нарушения на Закона за мерките срещу 
изпирането на пари или Закона за мерките 
срещу финансирането на тероризма и на ак-
товете по прилагането им, установени при 
извършване на контрола по чл. 108, ал. 6 и 
на проверките по чл. 108, ал. 4 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари.“

§ 49. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 
от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., 
бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 
и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г. и бр. 103 
от 2017 г.) в чл. 20 се правят следните до-
пълнения:

1. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се 
добавя „включително по предотвратяване из-
ползването на финансовата система за целите 
на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма“. 

2. Създава се ал. 4:
„(4) Комисията си сътрудничи с други 

регулаторни органи в областта на хазарта от 
държави – членки на Европейския съюз, и 

други държави – страни по Споразумението 
за Европейското икономическо пространство, 
или в Конфедерация Швейцария по предот-
вратяване използването на финансовата сис-
тема от лицата по чл. 4, т. 21 от Закона за 
мерките срещу изпирането на пари за целите 
на изпирането на пари и финансирането на 
тероризма.“

§ 50. Законът влиза в сила от деня на об-
народването му в „Държавен вестник“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 16 май 2019 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

3847

УКАЗ № 126
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ За-

конът за изменение и допълнение на Закона за 
отбраната и въоръжените сили на Република 
България, приет от 44-то Народно събрание 
на 16 май 2019 г.

Издаден в София на 23 май 2019 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за от-
браната и въоръжените сили на Република 
България (oбн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., 
бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 
101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., 
бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 
2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 
и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 
2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 77 и 

98 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)

§ 1. В чл. 60а, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. Съвместно командване на специалните 

операции и военни формирования на пряко 
подчинение на командира на Съвместното 
командване на специалните операции.“

§ 2. В чл. 60в се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Военновъздуш-
ните сили“ се поставя запетая и думите „и 
на Военноморските сили“ се заменят с „на 
Военноморските сили и на Съвместното ко-
мандване на специалните операции“.
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2. В ал. 3 думите „Бригада „Специални 
сили“ е непосредствено подчинена“ се заменят 
със „Съвместното командване на специалните 
операции е непосредствено подчинено“.

3. В ал. 4 след думите „Военновъздуш-
ните сили“ се поставя запетая и думите „и 
на Военноморските сили“ се заменят с „на 
Военноморските сили и на Съвместното ко-
мандване на специалните операции“.

§ 3. В чл. 60д се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Бригада 

„Специални сили“ се заменят със „Съвмест-
ното командване на специалните операции“.

2. Алинея 2 се отменя.
§ 4. В чл. 83, ал. 5 думите „или чрез ко-

мандирите на видовете въоръжени сили и 
на Бригада „Специални сили“ се заменят с  
„и/или чрез командирите на видовете въо-
ръжени сили и командира на Съвместното 
командване на специалните операции“.

§ 5. В чл. 148а се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „декларация за имотното 
състояние и доходите си“ се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.
§ 6. Член 188а се изменя така:
„Чл. 188а. При назначаване на длъжност 

и всяка година до 15 май военнослужещите 
от Министерството на отбраната, служба 
„Военна полиция“, служба „Военна информа-
ция“ и от структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната, създадени по 
Закона за администрацията, както и военно-
служещите от командванията (ръководствата, 
управленията), административните звена и 
щабовете на военните формирования от въо-
ръжените сили, с изключение на заемащите 
войнишки (матроски) длъжности, подават 
пред министъра на отбраната или оправомо-
щени от него длъжностни лица декларация 
за имущество и интереси при условията и 
по реда на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно при-
добитото имущество. Военнослужещ, който 
е лице, заемащо висша публична длъжност, 
подава декларация за имущество и интереси 
само по реда на Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество.“

§ 7. В чл. 224, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. безплатна храна и ободряващи напитки 

или левовата им равностойност при занятия, 
учения, тренировки и лагери, при носене на 
дежурства и при извършване на други дей-
ности със специфичен характер;“.

§ 8. В чл. 226г се правят следните измене-
ния и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) С правата по ал. 1 се ползват и бъл-

гарски граждани – военнослужещи в със-
тава на многонационални формирования 
или които заемат длъжности в задгранично 
представителство на Република България, 
в международни организации или в други 
международни инициативи на територията 
на страната и извън нея, както и членовете 
на техните семейства.“ 

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 9. В чл. 226ж се правят следните изме-

нения:
1. В ал. 3 думите „и ветераните от войни-

те“ се заменят с „ветераните от войните и 
българските граждани, участвали в мисии и 
операции на въоръжените сили на Република 
България извън територията на страната“.

2. В ал. 4 думите „Лицата по ал. 3“ се 
заменят с „Пенсионираните военнослужещи, 
военноинвалидите, военнопострадалите, ве-
тераните от войните“.

§ 10. В чл. 226з се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
думите „и военнопострадалите“ се заменят с 
„военнопострадалите и българските граждани, 
участвали в мисии и операции на въоръжените 
сили на Република България извън територи-
ята на страната“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) С правото по ал. 1 могат да се ползват 

и български граждани – военнослужещи в 
състава на многонационални формирования 
или които заемат длъжности в задгранично 
представителство на Република България, 
в международни организации или в други 
международни инициативи на територията 
на страната и извън нея.“

§ 11. В чл. 226м се правят следните до-
пълнения:

1. В ал. 2 се създават изречения второ 
и трето: „Помещенията, предоставени от 
Министерството на отбраната по изречение 
първо, се използват съобразно тяхното пред-
назначение и само за осъществяването на 
общественополезна патриотична дейност. От-
дадените под наем помещения не може да 
се ползват извън предназначението им, да 
се преотдават и да се ползват съвместно по 
договор с трети лица.“

2. Създава се ал. 4: 
„(4) Министърът на отбраната създава и 

поддържа публичен регистър, който съдържа 
информация за предоставената финансова 
или материална помощ и за предоставените 
помещения.“
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§ 12. Член 285а се изменя така:
„Чл. 285а. При назначаване на длъжност и 

всяка година до 15 май цивилните служители 
от Министерството на отбраната, служба „Во-
енна полиция“, служба „Военна информация“ 
и от структурите на пряко подчинение на 
министъра на отбраната, създадени по Зако-
на за администрацията, както и цивилните 
служители от командванията (ръководствата, 
управленията), административните звена и 
щабовете на военните формирования от въо-
ръжените сили, с изключение на заемащите 
технически длъжности, подават пред органа по 
назначаването или пред работодателя декла-
рация за имущество и интереси при условията 
и по реда на Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придо-
битото имущество. Цивилен служител, който 
е лице, заемащо висша публична длъжност, 
подава декларация за имущество и интереси 
само по реда на Закона за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество.“

§ 13. Член 291 се изменя така:
„Чл. 291. (1) Трудовите правоотношения с 

цивилните служители в Министерството на 
отбраната, в структурите на пряко подчинение 
на министъра на отбраната и в Българската 
армия възникват, изменят се и се прекратя-
ват при условията и по реда на Кодекса на 
труда. Работодателят може да възложи свои 
правомощия по трудовото правоотношение 
на оправомощени от него длъжностни лица 
с ръководни функции.

(2) Трудовите правоотношения с цивил-
ните служители, заемащи преподавателски и 
академични длъжности във военните акаде-
мии и висшите военни училища, възникват, 
изменят се и се прекратяват при условията и 
по реда на Закона за висшето образование и 
Закона за развитието на академичния състав 
в Република България.

(3) По изключение, за цивилните служите-
ли, които извършват работа със специфичен 
характер и/или организация на труда, съв-
местно с военнослужещи, назначени за носене 
на дежурства по чл. 195, ал. 1, максималната 
продължителност на работната смяна при 
сумирано изчисляване на работното време 
може да надвишава 12 часа, но не повече от 
24 часа, като продължителността на работ-
ната седмица не може да надвишава 56 часа, 
а за работниците и служителите с намалено 
работно време – до 1 час над намаленото им 
работно време.

(4) Длъжностите за цивилните служители 
по ал. 3 се определят ежегодно със заповед 
на командващия Съвместното командване на 
силите, командирите на видовете въоръжени 

сили, командира на Съвместното командване 
на специалните операции и ръководителите 
на структури на пряко подчинение на ми-
нистъра на отбраната за ръководените от тях 
структури.“

§ 14. Член 331 се отменя.
§ 15. В § 1 от допълнителните разпоредби 

се създава т. 34:
„34. „Специални операции“ са действията, 

провеждани от специално формирани, орга-
низирани, подготвени и оборудвани сили, 
използващи оперативни способи, техники и 
система за командване и управление, различни 
от тези на видовете въоръжени сили.“

Заключителни разпоредби

§ 16. В Кодекса за застраховането (обн., 
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103 от 
2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от 2017 г., 
бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и бр. 17 от 
2019 г.) в чл. 489 се създава ал. 8:

„(8) В случаите по чл. 43, ал. 1 от Зако-
на за преминаването през и пребиваването 
на територията на Република България на 
съюз нически и на чужди въоръжени сили и 
в случаите, когато задължение за застрахова-
не е предвидено по споразумения, по които 
Република България е страна, граничната 
задължителна застраховка „Гражданска отго-
ворност“ на автомобилистите по отношение 
на личните моторни превозни средства на 
военнослужещите и членовете на цивилния 
компонент от съюзнически или чужди въо-
ръжени сили, както и на придружаващите 
ги зависими лица, може да се издава за едно 
лично моторно превозно средство за срок 
до 90 дни или за сроковете по ал. 1 или 2 и 
може да се сключва повторно неограничено, 
включително във вътрешността на страната, 
в рамките на срока, съответстващ на срока 
на пребиваване на лицата във връзка с из-
пълнението на служебните им задължения 
на територията на страната.“

§ 17. В Закона за предучилищното и учи-
лищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от 
2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и 99 
от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г. и бр. 24 
от 2019 г.) в допълнителните разпоредби се 
създава § 5а:

„§ 5а. В държавните детски градини по 
чл. 35, ал. 2, т. 1 се приемат и деца на во-
еннослужещи и цивилни служители в със-
тава на многонационални формирования 
или които заемат длъжности в задгранично 
представителство на Република България, 
в международни организации или в други 
международни инициативи на територията 
на страната и извън нея.“
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ПРЕЗИДЕНТ 
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 119
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Освобождавам Петър Димитров Андонов от 
длъжността извънреден и пълномощен посла-
ник на Република България в Република Корея.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 17 май 2019 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.
3956

УКАЗ № 120
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Петко Неделчев Драганов 

за извънреден и пълномощен посланик на 
Република България в Република Корея със 
седалище в Сеул.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 17 май 2019 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

3957

УКАЗ № 124
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията 

на Република България

§ 18. Законът влиза в сила от деня на 
обнародването му в „Държавен вестник“, с 
изключение на § 5, 6, 12 и 14, които влизат в 
сила от 15 май 2019 г.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 16 май 2019 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

3848

П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното 

събрание Закона за изменение и допълнение 
на Закона за държавната собственост, приет 
от 44-то Народно събрание на 15 май 2019 г.

Издаден в София на 23 май 2019 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

МОТИВИ
за връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на разпоредби от Закона за измене-
ние и допълнение на Закона за държавната 
собственост, приет от 44-то Народно събрание 

на 15 май 2019 г.

Уважаеми народни представители,
Подкрепям основната цел на промените, на-

правени със Закона за изменение и допълнение 
на Закона за държавната собственост – да се 
оптимизира и ускори процесът по изграждане 
на значими национални обекти. Приветствам 
и промените, свързани с насърчаване на ин-
вестициите в индустриалния сектор (§ 5, 6 и 8)  
предвид неговото значение за повишаване 
на икономическия растеж и създаването на 
нови работни места. Независимо от това не 
мога да се съглася с отделни разпоредби от 
Закона за изменение и допълнение на Закона 
за държавната собственост (ЗИДЗДС), които 
отдалечават уредбата от основни конститу-
ционни ценности, намаляват интензитета на 
защитата на основни права на гражданите и 
създават сериозен риск да се забавя изграж-
дането на значими национални обекти.

1. Съгласно чл. 17, ал. 1 и 3 от Конститу-
цията правото на собственост се гарантира и 
защитава от закона и частната собственост е 
неприкосновена. Значимостта на правото на 
частна собственост обуславя и систематично-
то място на тези разпоредби – те са в глава 
първа „Основни начала“. Неприкосновеността 
на частната собственост имплицитно включва 
забраната други лица да владеят, да ползват 
и да се разпореждат с нея без съгласието 
или въпреки несъгласието на собственика. 
Изключение от това правило е предвидената 
в чл. 17, ал. 5 от Конституцията възможност 
за принудително отчуждаване на частна соб-
ственост. За това отчуждаване Конституцията 
поставя няколко изисквания: отчуждаването 
да се извършва въз основа на закон само за 
държавни или общински нужди, които не 
могат да бъдат задоволени по друг начин и 
след предварително и равностойно обезще-
тение. Правовата държава изисква Законът 
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за държавната собственост (ЗДС), който 
регламентира отчуждителните процедури, 
да остане в тази конституционно очертана 
рамка. Считам, че част от направените с § 3 
от ЗИДЗДС промени не осигуряват предви-
дената в Конституцията особена закрила, 
която трябва да е ефективна, за да не бъде 
илюзорна неприкосновеността на частната 
собственост.

С § 3, т. 1 от приетия закон (относно 
чл. 39б, ал. 1, т. 1 от ЗДС) се допуска предва-
рително изпълнение не само когато с влязъл 
в сила подробен устройствен план имотът е 
отреден за изграждане на национален обект 
(както досега), а и за обект с национално 
значение. За разлика от дефиницията на 
понятието „национален обект“ (§ 1 от ЗДС), 
която съдържа ясни критерии, на които трябва 
да отговаря един обект, за да е национален, 
понятието „обект с национално значение“ (§ 5, 
т. 62 от Закона за устройство на територията) 
не съдържа такива критерии. Направената 
промяна създава риск прилагането по из-
ключение на предварително изпълнение на 
отчуждителните актове – само за национални 
обекти, които несъмнено са за общо полз-
ване и в обществен интерес, да се превърне 
в правило. Предвид дискреционната власт 
на Министерския съвет да обявява обекти с 
национално значение, приложното поле на 
предварителното изпълнение на невлезли в 
сила отчуждителни актове може значително 
да нарасне и да се разпростре върху множество 
частни имоти. Не е ясно какво налага това, 
тъй като понастоящем ускорената процедура 
е приложима за ключовите инфраструктурни 
проекти – магистрали, пристанища, летища, 
газопроводи и други обекти, които имат ха-
рактеристиките на национални обекти.

В § 3, т. 1 от ЗИДЗДС (относно чл. 39б, 
ал. 2 от ЗДС) се посочва размерът на опре-
деляната от съда парична гаранция, която 
е една трета от обезщетението съгласно 
акта за отчуждаване. Това се различава от 
действащата досега уредба, съгласно която 
гаранцията се определя според размера на 
преките и непосредствени вреди (чл. 391, 
ал. 3 от ГПК). Целта на паричната гаранция 
е да служи за изплащане на увеличения от 
съда размер на обезщетението по акта за от-
чуждаване, както и на другите обезщетения 
за компенсиране на вредите и пропуснатите 
ползи на собственика на отчуждения имот 
(чл. 39б, ал. 2 от ЗДС). В мотивите към за-
конопроекта няма никакви аргументи защо 
гаранцията е определена на една трета, а 
не например на една втора. Като фиксира 
размера на гаранцията само спрямо опреде-
леното с отчуждителния акт обезщетение, 

законът намалява сигурността, че собстве-
никът ще получи равностойно обезщетение, 
както изисква чл. 17, ал. 5 от Конституцията. 
Равностойното обезщетение следва да се из-
числява не само на база пазарна оценка на 
имота, но и да обхваща пропуснатите ползи 
и нанесените вреди. Уредбата е още по-про-
блематична предвид обстоятелството, че 
Конституционният съд неведнъж се е произ-
насял за съдържанието на конституционното 
изискване за предварително обезщетение.  
В редица свои решения съдът застъпва разби-
рането, че обезщетението при отчуждаване на 
имот не може да се приеме за предварително, 
ако не е определено окончателно по размер 
с влязъл в сила акт на съда (Решение № 6 
от 2013 г., Решение № 6 от 2006 г. и Решение 
№ 7 от 2001 г.). С възможността инвеститорът 
да влезе във владение на имот – частна соб-
ственост, и да започне строителни дейности, 
като се заплаща само обезщетението съглас-
но невлезлия още в сила отчуждителен акт 
и допълнителна гаранция в силно намален 
размер, на практика се допуска отнемане на 
правото на собственост. Така не се изпълнява 
конституционно предвиденото задължител-
но условие за предварително и равностойно 
обезщетение на собственика (Решение № 6 
на Конституционния съд от 2013 г.).

2. С § 4 се създава ал. 3 в чл. 42а от ЗДС, 
която предвижда специален режим за обезще-
тенията при отчуждаване на земеделски земи 
и горски територии, когато едно физическо 
лице, юридическо лице или едни и същи 
съсобственици имат такива имоти с обща 
площ над 50 декара. В този случай отчужда-
ването на техни отделни имоти, макар да са 
с размерите по чл. 42а, ал. 2 от ЗДС, няма 
да бъде компенсирано с парично обезщете-
ние, а с предоставяне на имот. В мотивите 
на внесения законопроект няма аргументи 
защо се визират точно имоти с обща площ 
над 50 декара, което поражда съмнения, че 
тази промяна обслужва конкретни интереси.

В мотивите на Решение № 14 от 1992 г. за 
тълкуване на чл. 6, ал. 2 от Основния закон 
Конституционният съд подчертава, че „равен-
ството на гражданите пред закона е форму-
лирано като конституционен принцип, който 
стои в основата на гражданското общество 
и държавата“. За да гарантира прогласения 
принцип за равенство на всички граждани 
пред закона, в чл. 6, ал. 2 от Конституцията са 
посочени изчерпателно определени признаци, 
които не могат да бъдат основание за неравно 
третиране. Един от тези признаци е имущест-
веното състояние. Правилото, въведено с § 4 
от ЗИДЗДС, създава неравнопоставеност въз 
основа на този признак между дребните и 
едрите собственици на земеделски земи и 
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особени заслуги на лица, проявили лична 
доблест при изпълнение на обществения си 
и граждански дълг.

(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разхо-
дите по бюджетна програма „Администрация“ 
по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2019 г.

Чл. 2. Главният секретар на Министерския 
съвет да извърши налагащите се от чл. 1 про-
мени по бюджета на Министерския съвет за 
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на главния секретар на Министер-
ския съвет.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

3921

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 
ОТ 20 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи 
за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд 
„Земеделие“ за финансиране на разходи за 
данък върху добавената стойност на общи-
ни по одобрени за подпомагане проекти по 
Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. и 
по Програмата за морско дело и рибарство 

за периода 2014 – 2020 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ 
за 2019 г. в общ размер до 25 000 000 лв. за 
финансиране на разходи за данък върху добаве-
ната стойност на общини по одобрени за под-
помагане проекти по Програмата за развитие 
на селските райони за периода 2007 – 2013 г. 
и 2014 – 2020 г. и по Програмата за морско 
дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. 

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените по централния бюджет 
средства за данък върху добавената стойност 

горски територии, като предвижда без осно-
вателна причина различен начин на тяхното 
обезщетяване.

Не на последно място е съмнително дали 
тази промяна действително ще доведе до 
ускоряване изграждането на магистрали, 
пристанища, газопроводи и други национални 
обекти, тъй като изискването за обезщетя-
ване с равностоен имот може да се окаже 
по-трудно, отколкото паричното обезщетя-
ване. Разпоредбата изисква продължителен 
процес на доказване, че едни и същи имоти 
принадлежат на едни и същи собственици или 
съсобственици. Така се създава сериозен риск 
вместо да се ускори процесът на изграждане 
на значими национални обекти той да бъде 
забавен.

Споделям необходимостта от създаване на 
законова уредба, която да способства за бър-
зото изграждане на магистрали, пристанища, 
газопроводи и други национални обекти. Като 
държавен глава обаче отстоявам разбирането, 
че бързината при осъществяване на такива 
проекти следва да бъде постигната чрез 
законодателни решения, които установяват 
справедлив баланс между обществения ин-
терес и задължението за закрила на основни 
конституционни права на гражданите.

Уважаеми народни представители,
Въз основа на изложените мотиви упраж-

нявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Кон-
ституцията на Република България да върна 
за ново обсъждане § 3, т. 1 относно чл. 39б, 
ал. 1, т. 1 в частта „или обекти с национално 
значение“ и ал. 2, изр. първо в частта „една 
трета“, както и § 4 от Закона за изменение 
и допълнение на Закона за държавната соб-
ственост, приет на 15 май 2019 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

4032

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 
ОТ 20 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерския съвет за 2019 г. 
за изплащане на държавна парична награда 
за проявена лична доблест при изпълнение 

на обществен и граждански дълг

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 9000 лв. за сметка на предвидените 
разходи по централния бюджет за 2019 г. за 
изплащане на държавна парична награда за 
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на общините по Програмата за развитие на 
селските райони и Оперативната програма 
„Рибарство“ за 2019 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Държавен 
фонд „Земеделие“ за 2019 г., както следва:

1. по „Политика на Министерството на 
земеделието, храните и горите в областта на 
земеделието и селските райони“, бюджетна 
програма „Развитие на селските райони“ –  
с 23 000 000 лв.; 

2. по „Политика на Министерството на 
земеделието, храните и горите в областта 
на рибарството и аквакултурите“, бюджет-
на програма „Рибарство и аквакултури“ –  
с 2 000 000 лв.

Чл. 3. Изпълнителният директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ да извърши съответ-
ните промени по бюджета на Държавен фонд 
„Земеделие“ за 2019 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2019 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните 
финанси и във връзка с чл. 86 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2019 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на изпълнителния директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

3922

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 
ОТ 20 МАЙ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на отбраната 

за 2019 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на отбраната 
за 2019 г. в размер 103 602 лв. за разплащане 
на извършените разходи по предоставените 
дейности и услуги на правоимащите лица по 
чл. 4, т. 4 от Закона за ветераните от войните 
на Република България и по чл. 16 от Закона 
за военноинвалидите и военнопострадалите. 

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените средства по централ-
ния бюджет за 2019 г. 

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на отбраната за 2019 г. по „Политика 
в областта на отбранителните способности“, 
разпределени, както следва:

1. по бюджетна програма „Медицинско 
осигуряване“ – 35 585 лв.;

2. по бюджетна програма „Военно-патрио-
тично възпитание и военно-почивно дело“ –  
68 017 лв.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2019 г. 

Чл. 3. Министърът на отбраната да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2019 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2019 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 4, т. 4 от Закона за 
ветераните от войните на Република Бълга-
рия и чл. 16 от Закона за военноинвалидите 
и военнопострадалите.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на отбраната. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

3923

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 
ОТ 22 МАЙ 2019 Г.

за изменение на Устройствения правилник 
на Министерството на икономиката, приет 
с Постановление № 447 на Министерския 
съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; 
изм. и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г., бр. 36 и 98 
от 2016 г., бр. 49, 65 и 106 от 2018 г. и бр. 18 

от 2019 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В приложението към чл. 6, ал. 8 и 
чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения:

1. На ред „Инспекторат“ числото „7“ се 
заменя с „10“.

2. На ред „Обща администрация“ числото 
„122“ се заменя със „119“.
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3. На ред „дирекция „Финанси и управ-
ление на собствеността“ числото „40“ се 
заменя с „39“.

4. На ред „дирекция „Правна“ числото „25“ 
се заменя с „24“.

5. На ред „дирекция „Информационно и 
комуникационно осигуряване и управление 
при кризисни ситуации“ числото „17“ се за-
меня с „16“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от 

1 юни 2019 г.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  

Веселин Даков
4002

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 
ОТ 22 МАЙ 2019 Г.

за приемане на Устройствен правилник  
на Дирекцията за национален строителен 

контрол

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Устройствен 
правилник на Дирекцията за национален 
строителен контрол.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Дирекция-

та за национален строителен контрол, приет 
с Постановление № 5 на Министерския съвет 
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2010 г.; изм. и 
доп., бр. 3, 83 и 97 от 2011 г., бр. 22, 58 и 103 
от 2012 г., бр. 78 от 2013 г., бр. 81 и 102 от 
2014 г. и бр. 39 от 2018 г.).

2. Постановление № 5 на Министерския 
съвет от 2010 г. за приемане на Устройствен 
правилник на Дирекцията за национален 
строителен контрол (ДВ, бр. 7 от 2010 г.).

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Дирекцията за национален строи телен 

контрол

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С правилника се уреждат дейността, 
структурата и организацията на работа на 
Дирекцията за национален строителен кон-
трол (ДНСК) към министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.

Чл. 2. Дирекцията за национален строите-
лен контрол е юридическо лице със седалище 
гр. София.

Чл. 3. Началникът на ДНСК е второстепе-
нен разпоредител с бюджет към министъра на 
регионалното развитие и благоустройството.

Чл. 4. (1) Дирекцията за национален стро-
ителен контрол упражнява контрол по спазва-
нето на Закона за устройство на територията 
(ЗУТ) и на нормативните актове по прилага-
нето му при проектирането и строителството, 
в т.ч. влагането на качествени строителни 
материали и изделия с оглед осигуряването 
на сигурността, безопасността, достъпността и 
другите нормативни изисквания към строежи-
те, както и обследването и документирането 
на авариите в строителството.

(2) Дирекцията за национален строителен 
контрол упражнява контрол по законосъо-
бразността на изпълнението и ползването на 
строежите от първа, втора и трета категория, 
осъществява контрол по законосъобразността 
на издадените строителни книжа, както и на 
действията на общинските администрации и 
на участниците в инвестиционния процес за 
спазването на разпоредбите по устройство на 
територията за всички категории строежи на 
територията на Република България.

(3) Извън обхвата на контролната дейност 
на ДНСК са строежите съгласно чл. 3, ал. 3 
от ЗУТ.

Г л а в а  в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА НАЧАЛНИКА  
НА ДНСК

Чл. 5. Дирекцията за национален строите-
лен контрол се ръководи и представлява от 
началник, който се назначава и освобождава 
от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството.

Чл. 6. (1) Началникът на ДНСК провежда 
държавната политика в областта на нацио-
налния строителен контрол, като:

1. за строежите от първа, втора и трета 
категория:

а) спира незаконни строежи по смисъла 
на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, части от тях, както 
и отделни строителни и монтажни работи;

б) спира строежи, части от тях или отделни 
строителни и монтажни работи с нарушения 
по чл. 224 от ЗУТ и дава разрешение за про-
дължаването им след отстраняване на нару-
шенията и заплащане на дължимите глоби и 
имуществени санкции;

в) забранява достъпа до строежи по букви 
„а“ и „б“ и разпорежда поставянето на отли-
чителни знаци за ограничаване и недопускане 
на хора и механизация на строежите;
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г) забранява захранването с електрическа 
и топлинна енергия, вода и газ на строежи 
по букви „а“ и „б“;

д) забранява влагането на строителни про-
дукти, които не осигуряват изпълнението на 
основните изисквания към строежите съгласно 
чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ, и извършва проверки 
в местата за производство на строителни 
продукти и на строежите;

е) забранява ползването на строежи или на 
части от тях, които не са въведени в експло-
атация по установения ред или се ползват не 
по предназначението си съгласно издадените 
строителни книжа и условията за въвеждане 
в експлоатация;

ж) забранява достъпа до строежи или до 
части от тях, които не са въведени в експло-
атация по установения ред или се ползват не 
по предназначението си съгласно издадените 
строителни книжа и условията за въвеждане 
в експлоатация, забранява захранването им с 
електрическа и топлинна енергия, вода и газ 
и разпорежда поставянето на отличителни 
знаци за ограничаване на достъпа и недопус-
кане на хора и други;

з) издава разрешения за ползване на строе-
жи или отказва издаването им;

и) издава заповеди за премахване на не-
законни строежи;

к) издава заповеди за отменяне или 
изменение на заповедите на началниците 
на регионалните дирекции за национален 
строителен контрол, за които не е предви-
ден пряк съдебен контрол, при условията и 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс (АПК);

л) предписва изпълнение на укрепителни 
и възстановителни мерки за недопускане на 
аварии, щети и други на строежи и на части 
от тях, за които е спряно строителството, 
действието на строителните книжа или е 
забранено ползването им;

м) разпорежда освобождаване на строе-
жа и на строителната площадка от хора, 
механизация, изделия, продукти, материали, 
общоопасни средства и други;

н) налага предвидените в ЗУТ санкции;
2. издава удостоверения или откази за 

вписване в регистъра на консултанти за из-
вършване оценяване съответствието на инвес-
тиционните проекти и/или за упражняване на 
строителен надзор и прекратява действието 
на удостоверенията;

3. издава заповеди за обследване на ава-
рии в строителството по реда на наредба на 
министъра на регионалното развитие и бла-
гоустройството за всички категории строежи;

4. извършва проверки в местата за произ-
водство на строителни продукти и изпълнява 

заповеди за забрана на влагането на строителни 
продукти, които не отговарят на изискванията 
по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ;

5. предлага промени в структурата на 
ДНСК;

6. утвърждава длъжностното разписание и 
определя индивидуалния размер на основните 
заплати и допълнителните възнаграждения 
на работещите в ДНСК в рамките на струк-
турата и бюджета;

7. издава актове за възникване, изменяне и 
прекратяване на служебните правоотношения 
с държавните служители в ДНСК;

8. сключва, изменя и прекратява трудови-
те договори с лицата, работещи по трудово 
правоотношение;

9. ръководи политиката по управление на 
човешките ресурси в ДНСК;

10. осигурява безопасни и здравословни 
условия на труд на служителите на ДНСК;

11. разпорежда се с бюджета на ДНСК и ръ-
ководи материално-техническото осигуряване;

12. отговаря за управлението на имуще-
ството, което е предоставено на ДНСК за 
осъществяване на дейността є;

13. ръководи, контролира и организира 
дейността по Закона за защита на класифи-
цираната информация и подзаконовите актове 
по прилагането му;

14. организира взаимодействието с другите 
държавни органи;

15. осъществява международното сътруд-
ничество в областта на строителния контрол;

16. изпълнява и други функции, които са 
определени в нормативни актове.

(2) При осъществяване на своите правомо-
щия началникът на ДНСК се подпомага от 
двама заместник-началници, които се назна-
чават от началника на ДНСК. Началникът на 
ДНСК делегира със заповед правомощия на 
заместник-началниците и определя техните 
функции.

(3) При отсъствие началникът на ДНСК 
се замества от определен от него със заповед 
заместник-началник на ДНСК.

Г л а в а  т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
НА РАБОТАТА НА ДНСК

Раздел I
Общи положения

Чл. 7. (1) Дирекцията за национален 
строителен контрол е структурирана в обща 
и специализирана администрация, която 
включва 28 регионални дирекции за нацио-
нален строителен контрол.

(2) Общата численост на персонала в ДНСК 
е 401 щатни бройки.
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(3) Числеността на отделните админи-
стративни звена в ДНСК е посочена в при-
ложението.

Чл. 8. Регионалните дирекции за национа-
лен строителен контрол имат териториален 
обхват на действие на територията на съот-
ветната област.

Раздел II
Служител по сигурността на информацията

Чл. 9. Служителят по сигурността на ин-
формацията е пряко подчинен на началника на 
ДНСК и отговаря за защитата и съхраняването 
на класифицираната информация и осигуря-
ването на готовност за работа в условия на 
кризи от военен и невоенен характер, както 
и за организиране на служителите в ДНСК 
и в регионалните дирекции за защита на 
гражданите при кризи и за организиране на 
отбранително-мобилизационната подготовка 
на служителите в ДНСК.

Раздел III
Главен секретар

Чл. 10. (1) Административното ръковод-
ство на административните звена в ДНСК 
се осъществява от главен секретар, който се 
назначава от началника на ДНСК.

(2) Главният секретар:
1. ръководи, организира, координира и 

контролира функционирането на администра-
цията за спазването на нормативните актове 
и отговаря за планирането и отчетността при 
изпълнение на ежегодните цели на админи-
страцията;

2. организира разпределянето на задачите 
за изпълнение между административните 
звена в ДНСК;

3. създава условия за нормална и ефективна 
работа в административните звена;

4. осъществява вътрешноведомствената 
организация на работа на администрацията, 
за което издава заповеди;

5. следи за точното спазване на админи-
стративните актове и осъществява контрол за 
изпълнението на възложените задачи;

6. контролира и отговаря за работата с 
документооборота в ДНСК и неговото съх-
раняване;

7. координира и контролира материално-
техническото обслужване на ДНСК;

8. координира и контролира дейностите в 
областта на информационните технологии и 
системи в ДНСК;

9. осъществява координация и контрол в 
процеса на подготовката и изпълнението на 
бюджета и отговаря за законосъобразното и 
целесъобразното разходване на средствата по 
бюджета на ДНСК;

10. организира и координира работата на 
Комитета по управление на риска в ДНСК;

11. координира и контролира дейностите 
по управление на човешките ресурси в ДНСК;

12. подпомага началника на ДНСК при 
управление на имуществото, което е предос-
тавено на дирекцията за осъществяване на 
дейността є;

13. контролира дейността на ДНСК по 
Закона за достъп до обществена информация;

14. утвърждава длъжностните характерис-
тики на служителите;

15. определя пропускателния режим в 
сградите на ДНСК;

16. утвърждава образците на печатите на 
ДНСК, определя служителите, които имат 
право да ги полагат, и реда за тяхното съх-
раняване;

17. изпълнява и други функции и задачи, 
които са определени в нормативен акт или 
са му възложени от началника.

(3) При констатирани нарушения главният 
секретар уведомява в 3-дневен срок началника 
на ДНСК и може да предложи прилагане на 
дисциплинарни мерки.

Раздел IV
Обща администрация

Чл. 11. Общата администрация е органи-
зирана във:

1. дирекция „Административно, информа-
ционно и финансово-стопанско обслужване“;

2. дирекция „Правна“;
3. финансов контрольор.
Чл. 12. Дирекция „Административно, 

информационно и финансово-стопанско об-
служване“:

1. организира и осигурява дейността по 
административното обслужване на физически 
и юридически лица на принципа „едно гише“ 
при спазване на разпоредбите и принципите, 
които са установени в Закона за администра-
цията, АПК и Наредбата за административното 
обслужване (ДВ, бр. 78 от 2006 г.); 

2. организира и осъществява деловодната 
дейност посредством автоматизирана инфор-
мационна система, която включва система за 
архивиране и съхраняване на документацията 
на ДНСК; 

3. завежда и насочва по компетентност 
входящата кореспонденция и извежда изхо-
дящата кореспонденция;

4. извършва справки и изготвя заверени 
копия на документи, които се съхраняват в 
архива;

5. организира експертиза за ценността на 
документите, които се съхраняват в архива, 
тяхната обработка и предаването им в Цен-
тралния държавен архив;
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6. изгражда, поддържа и организира дей-
ността по използване на информационните 
системи на ДНСК;

7. осигурява интегрирането на информа-
ционните системи на ДНСК с информацион-
ните системи на другите звена от държавната 
администрация;

8. организира работата с електронни доку-
менти, предоставянето на административни 
услуги по електронен път и обмена на елек-
тронни документи между административните 
органи;

9. съгласува и осъществява автоматизира-
ния обмен на данни с национални и ведомстве-
ни информационни системи и интеграцията 
в единната комуникационна инфраструктура 
на администрацията;

10. поддържа интернет страницата на ДНСК 
в актуално състояние;

11. организира и поддържа програмното и 
техническото осигуряване на компютърната 
техника и внедряването на информационни 
системи в ДНСК;

12. осигурява правилното функционира-
не на необходимите средства за обработка 
и пренасяне на информацията – хардуера и 
софтуера, както и на процесите на събиране 
и обработване на информацията;

13. осигурява защитата на информацията 
чрез организиране на достъпа до нея, архи-
виране и предпазване от злонамерен софтуер; 

14. осъществява дейностите, които са свър-
зани с управлението на човешките ресурси 
на ДНСК;

15. изготвя и актуализира длъжностното 
разписание и поименното разписание на 
длъжностите;

16. организира дейността по набирането и 
подбора на персонала;

17. изготвя всички актове, които са свързани 
с възникване, изменение и прекратяване на 
служебните и трудовите правоотношения на 
служителите на ДНСК, в съответствие със 
законовите разпоредби;

18. организира дейностите по разработ-
ването, актуализирането и утвърждаването 
на длъжностните характеристики и процеса 
по оценяване на изпълнение на длъжността;

19. поддържа служебните и трудовите 
досиета на служителите, издава и заверява 
служебните и трудовите книжки;

20. организира и контролира въвеждането, 
обучението и развитието на персонала, като 
предлага и изпълнява програмата за обучение 
и професионална квалификация за цялата 
система на ДНСК;

21. планира, координира и провежда инфор-
мационната политика на ДНСК, като осигу-
рява публичност и прозрачност на дейността 
и информира обществеността за политиката 
на администрацията;

22. подготвя, координира и осъществява 
публичните изяви на началника на ДНСК и 
на служителите на дирекцията, организира 
пресконференции и интервюта на началника 
на ДНСК и на неговите заместници;

23. организира финансовата и счетоводната 
дейност в ДНСК в съответствие с изисква-
нията на Закона за публичните финанси, 
закона за държавния бюджет на Република 
България за съответната година, Закона 
за счетоводството, Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор 
(ЗФУКПС), Сметкоплана на бюджетните 
организации, Единната бюджетна класифи-
кация, приложимите счетоводни стандарти 
и други нормативни актове, които регламен-
тират финансовата дейност, като:

а) изготвя проектобюджета на ДНСК и 
тригодишна бюджетна прогноза; 

б) изготвя анализи на приходите и разходи-
те по бюджета на ДНСК и предлага корекции;

в) планира и проучва възможности за 
допълнителни източници на финансиране на 
дейностите, извършвани от ДНСК;

г) изготвя ежемесечни, тримесечни и 
годишни отчети за касовото изпълнение на 
бюджета на ДНСК;

д) изготвя тримесечни и годишни оборотни 
ведомости;

е) съставя годишния финансов отчет на 
ДНСК;

ж) следи за спазването на финансовата, 
бюджетната и платежната дисциплина;

з) извършва правилното оформяне на пър-
вичните и вторичните счетоводни документи 
и своевременно ги отразява в счетоводните 
регистри;

и) прилага системата на двоен подпис при 
поемането на задължение и извършването 
на разход;

к) отговаря за редовното извършване на 
планови и извънпланови инвентаризации;

л) изготвя ведомости за работни заплати 
и извършва плащанията по тях;

м) съхранява ведомостите за заплати, ор-
ганизира изготвянето на типовите образци, 
които са свързани с пенсионирането на слу-
жителите от ДНСК;

н) осигурява съхраняването на счетоводни-
те документи съгласно изискванията на Закона 
за счетоводството и вътрешните правила;

24. организира и осигурява цялостното 
стопанско обслужване, отговаря за поддържа-
нето на материалната база и за правилното 
ползване и управление на собствеността на 
ДНСК, като:

а) отговаря за правилното, законосъобраз-
ното и ефективното ползване, управление и 
опазване на имуществото на ДНСК;
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б) осигурява поддръжката на сградния фонд, 
инсталациите, съоръженията и стопанския 
инвентар в ДНСК и организира сключването 
на договори с външни изпълнители;

в) организира поддръжката и ремонта на 
електрическата, водопроводната, канализаци-
онната, отоплителната и други обслужващи 
инсталации в сградите на ДНСК;

г) организира, контролира и отговаря за 
правилната техническа експлоатация и под-
дръжка на ведомствения автотранспорт;

д) инициира действия по застраховането 
на движимото и недвижимото имущество на 
ДНСК съобразно действащите нормативни 
актове;

е) организира и осъществява материално-
техническото снабдяване с машини, съоръже-
ния, резервни части, инвентар, организационна 
техника, консумативи, материали и обзавеж-
дане, тяхното стопанисване и съхранение;

ж) организира и осигурява почистването 
и санитарно-хигиенните условия в админи-
стративните сгради на ДНСК;

з) организира и контролира дейностите 
на охранителния и пропускателния режим в 
ДНСК, както и поддръжката и ремонта на 
пожароизвестителните и пожарогасителните 
системи.

Чл. 13. Дирекция „Правна“:
1. осигурява цялостното правно-нормативно 

обслужване на ДНСК, което е свързано със 
спазване на националното право и правото 
на Европейския съюз;

2. осъществява процесуалното предста-
вителство пред съдебни, арбитражни и ад-
министративни органи, държавни и частни 
съдебни изпълнители, Националната агенция 
за приходите и др. по въпроси, по които 
страна е ДНСК; 

3. участва в подготовката, самостоятелно 
изготвя или съгласува становища по проекти 
на нормативни актове; 

4. участва в подготовката, самостоятелно 
изготвя или съгласува проекти на норматив-
ни актове, които са свързани с дейността на 
ДНСК; 

5. изготвя становища относно прилагането 
на нормативните актове, както и по въпроси, 
свързани с дейностите и функциите на ДНСК;

6. изготвя или съгласува проекти на актове 
по АПК, ЗУТ и други нормативни актове, 
наказателни постановления и резолюции за 
прекратяване на административнонаказателни 
производства; съгласува съставени актове за 
установяване на административни нарушения 
(АУАН) по Закона за административните 
нарушения и наказания (ЗАНН);

7. подпомага дисциплинарнонаказващия 
орган при налагане на дисциплинарни на-
казания по Закона за държавния служител;

8. изготвя или съгласува вътрешни правила, 
инструкции и указания, които са свързани 
с дейността на ДНСК, както и организира 
актуализирането на вътрешните актове на 
дирекцията в съответствие с приети промени 
в законодателството;

9. оказва правна помощ на началника на 
ДНСК за законосъобразното изпълнение на 
неговите правомощия;

10. осъществява правна помощ на дирек-
циите в ДНСК с оглед на законосъобразното 
осъществяване на техните функции;

11. изготвя самостоятелно или съгласува 
проекти на договори, които са изготвени от 
други дирекции, като изразява становище по 
законосъобразността им;

12. изготвя отговори по постъпили в ДНСК 
предложения, жалби, сигнали, молби и др. по 
правни въпроси, които касаят функциите на 
ДНСК, или съгласува отговорите, които са 
изготвени от другите дирекции;

13. отговаря за законосъобразното провеж-
дане на процедурите и съставяне на актовете, 
които са свързани с възникване, изменение 
и прекратяване на служебните и трудовите 
правоотношения на служителите в ДНСК;

14. планира, организира, подготвя и про-
вежда процедурите за възлагане на обществени 
поръчки по Закона за обществените поръчки 
(ЗОП);

15. изготвя договорите за възлагане на об-
ществени поръчки и организира сключването 
им, осъществява наблюдение и контрол върху 
изпълнението им;

16. съхранява документацията за проведени 
обществени поръчки;

17. подготвя и изпраща по електронен път 
информацията, която е предвидена за вписване 
в Регистъра на обществените поръчки към 
Агенцията по обществени поръчки;

18. дава становища и изготвя проекти на 
решения, споразумения, доклади, протоколи, 
договори и други по ЗОП; 

19. изготвя тръжни документации по Закона 
за държавната собственост и Правилника за 
прилагане на Закона за държавната собстве-
ност, които се провеждат от ДНСК;

20. изготвя решения за предоставяне или 
за отказ за предоставяне на достъп до об-
ществена информация по Закона за достъп 
до обществена информация въз основа на 
мотивирано становище за наличието на ин-
формацията и нейния характер от съответната 
дирекция на ДНСК, с дейността на която е 
свързано искането за достъп до обществена 
информация;

21. систематизира информация на дирекция 
„Правна“ за:

а) съдебни дела, по които страна е ДНСК;
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б) обществени поръчки, които са прове-
дени от ДНСК;

в) сключени договори, по които страна е 
ДНСК;

г) присъдени вземания и задължения на 
ДНСК;

22. предприема необходимите правни 
действия за събиране на вземанията на ДНСК.

Чл. 14. (1) Финансовият контрольор в 
ДНСК извършва предварителен контрол за за-
коносъобразност в съответствие със ЗФУКПС 
и указанията, които са дадени от министъра 
на финансите.

(2) Финансовият контрольор извършва 
необходимите проверки и изразява мнение 
за законосъобразност преди вземане на реше-
ние, което е свързано с финансовата дейност 
на ДНСК. Редът и начинът за извършване 
на предварителен контрол от финансовия 
контрольор се определят с вътрешни актове, 
които са утвърдени от началника на ДНСК.

Раздел V
Специализирана администрация

Чл. 15. Специализираната администрация 
е организирана във:

1. дирекция „Въвеждане в експлоатация и 
консултанти“;

2. Главна дирекция „Строителен контрол“ с 
28 териториални звена – регионални дирекции 
за национален строителен контрол (РДНСК).

Чл. 16. (1) Дирекция „Въвеждане в експлоа-
тация и консултанти“:

1. изпълнява дейността по въвеждане на 
строежите в експлоатация;

2. контролира дейността на лицата, които 
упражняват строителен надзор;

3. заверява заповедни книги на строежи с 
издадени разрешения за строеж от областния 
управител или министъра на регионалното 
развитие и благоустройството;

4. изготвя предложения за приемане на 
нови и за изменение на действащи норма-
тивни актове, които са свързани с дейността 
по въвеждане в експлоатация на строежите 
и дейността на лицата, които упражняват 
строителен надзор, като участва в съставя-
нето или изготвя самостоятелно проекти на 
нормативни актове и становища по проекти 
на нормативни актове;

5. дава указания по прилагането на ЗУТ 
и на подзаконовите нормативни актове, кои-
то са свързани с дейността по въвеждане в 
експлоатация на строежите и дейността на 
лицата, които упражняват строителен надзор;

6. подпомага началника на ДНСК при 
издаване на удостоверения или отказ за 
издаване на удостоверения за вписване в 
регистъра за упражняване на дейността „кон-
султант“ съг ласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 

от ЗУТ, както и при изпълнение на неговите 
правомощия за предсрочно прекратяване 
действието на издадени от началника на 
ДНСК удостоверения;

7. подпомага началника на ДНСК при със-
тавянето и поддържането на публичен регистър 
за издадените/прекратените удостоверения 
на лицата, които извършват оценяване на 
съответствието на инвестиционните проекти 
и/или упражняват строителен надзор; 

8. води регистър за въведените в експло-
атация строежи и постановените откази за 
въвеждане в експлоатация.

(2) При извършване на дейността си ди-
рекция „Въвеждане в експлоатация и консул-
танти“ ползва по установения ред данни от 
Единната система за гражданска регистрация 
и административно обслужване на населението 
(ЕСГРАОН), Националната агенция за при-
ходите (НАП), кадастралните карти и данни 
от Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър (АГКК) и нейните служби по места, 
както и наличните в общините и ведомствата 
планове, строителни книжа и карти.

Чл. 17. (1) Главна дирекция „Строителен 
контрол“:

1. осъществява контрол по устройството 
на територията; 

2. дава указания по прилагането на ЗУТ 
и на подзаконовите нормативни актове във 
връзка със законосъобразното изпълнение 
на строежите;

3. изготвя становища във връзка с необхо-
димостта от възлагане на обществени поръчки 
за изработване на проекти и експертизи, които 
са необходими при изпълнението на заповеди 
за премахване на незаконни строежи;

4. осъществява проверки на строителни 
площадки за установяване законосъобраз-
ността на изпълнението и ползването на 
строежите;

5. съставя актове по реда на ЗАНН за ус-
тановяване на административни нарушения 
на правилата и нормите по ЗУТ;

6. съставя протоколи по реда на Наредба 
№ 13 от 2001 г. на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за принудител-
ното изпълнение на заповеди за премахване 
на незаконни строежи или части от тях от 
органите на ДНСК (ДВ, бр. 69 от 2001 г.) 
и изготвя количествено-стойностни сметки 
при принудително изпълнение на заповеди 
за премахване на незаконни строежи;

7. контролира изпълнението на заповедите 
за спиране на строежи и заповедите за забрана 
на достъпа до строежи и на ползването им;

8. контролира принудителното изпълне-
ние на заповеди за премахване на незаконни 
строежи;
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9. осъществява координацията и методиче-
ското ръководство на РДНСК и дава задължи-
телни предписания до РДНСК и общинските 
администрации;

10. извършва проверки за влаганите стро-
ителни продукти в строежите;

11. разглежда заявления, жалби, искания и 
сигнали на физически и юридически лица с 
данни за извършено незаконно строителство, 
включително срещу действия и бездействия 
на длъжностни лица в общинските админи-
страции и в РДНСК;

12. участва при изготвяне на предложения 
за приемане на нови и за изменение на дейст-
ващи нормативни актове по устройството на 
територията и строителството;

13. участва в проверки в районните/
общинските администрации относно зако-
носъобразността на издадени разрешения 
за строеж;

14. извършва проверки на дейността на 
РДНСК по спазване на нормативно опреде-
лените срокове, дадените разпореждания от 
ДНСК и законосъобразното упражняване на 
предоставените правомощия; 

15. извършва проверки по жалби и сигнали 
срещу действия и бездействия на служители 
на ДНСК;

16. контролира изготвянето на тримесечни 
планове и доклади за проверените от органите 
на ДНСК консултанти и строежи;

17. осъществява контрол по планирането 
от РДНСК на предстоящи за изпълнение за-
поведи за премахване на незаконни строежи;

18. организира дейността за контрол по 
изпълнението на възложените на ДНСК 
функции със ЗУТ;

19. изготвя доклади за дейността си.
(2) Регионалните дирекции за национален 

строителен контрол:
1. извършват проверки на строителни пло-

щадки за установяване на незаконни строежи 
от първа до трета категория, включително по 
смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ, части от 
тях, както и отделни строителни и монтаж-
ни работи и съставят констативни актове и 
констативни протоколи;

2. извършват проверки на строителни пло-
щадки за установяване на строежи от първа 
до трета категория, включително на части 
от тях или отделни строителни и монтажни 
работи с нарушения по чл. 224 от ЗУТ и 
съставят констативни актове и констативни 
протоколи;

3. извършват проверки за установяване 
на нарушения при ползването на строежи от 
първа до трета категория включително или на 
части от тях, които не са въведени в експло-
атация по установения ред или се ползват не 

по предназначението си съгласно издадените 
строителни книжа и условията за въвеждане в 
експлоатация, и съставят констативни актове 
и констативни протоколи;

4. извършват проверки в местата за про-
изводство на строителни продукти и изпъл-
няват заповеди за забрана на влагането на 
строителни продукти, които не отговарят на 
изискванията по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ;

5. изпълняват заповеди на началника на 
ДНСК или упълномощено от него длъжностно 
лице за спиране, за забрана на ползването, за 
премахване на незаконни строежи, за забра-
на на достъпа до строежите и строителните 
площадки, за забрана на захранването с 
електрическа и топлинна енергия, вода и газ 
на строежите, за поставянето на отличител-
ни знаци за ограничаване и недопускане на 
хора и механизация на строежите и за осво-
бождаване на строежите и на строителната 
площадка от хора, механизация, изделия, 
продукти, материали, общоопасни средства 
и други, както и осъществяват охраната на 
строителни площадки;

6. извършват проверки в общинските адми-
нистрации за установяване на нарушения при 
издаването на строителни книжа за всички 
категории строежи и съставят констативни 
протоколи;

7. предписват изпълнение на укрепителни 
и възстановителни мерки за недопускане на 
аварии, щети и други на строежи и на части 
от тях, за които са спрени строителството 
и действието на строителните книжа или е 
забранено ползването им;

8. създават и поддържат Регистър на 
съставените актове по ЗАНН, издадените 
наказателни постановления и резолюции за 
прекратяване на административнонаказателни 
производства;

9. създават и поддържат Регистър на въведе-
ните в експлоатация строежи и постановените 
откази за въвеждане в експлоатация;

10. създават и поддържат Регистър на из-
дадените заповеди по чл. 156, 178, 216, 224 и 
225 от ЗУТ;

11. заверяват заповедни книги с издадени 
разрешения за строеж от областните упра-
вители;

12. обследват и документират аварии в стро-
ителството по реда на наредба на министъра 
на регионалното развитие и благоустройството 
за всички категории строежи;

13. съставят актове за нарушения на 
разпоредбите по устройство на територията 
(проектиране, строителство, недопускане и 
отстраняване на незаконно строителство и 
качество на строителните материали и др.) 
за всички категории строежи;
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14. разглеждат жалби на граждани и юри-
дически лица против действия и бездействия 
на длъжностни лица в общинските/районните 
администрации, като извършват проверки на 
място на строежа и в общинските/районните 
администрации;

15. осъществяват процесуалното пред-
ставителство на ДНСК пред съдилищата по 
въпроси, които са свързани с дейността на 
съответната регионална дирекция;

16. дават решения и/или задължителни 
указания по възникнали спорове между 
участниците в строителството в етапа на 
изпълнение на строежите;

17. изпълняват и други заповеди и нареж-
дания на началника на ДНСК или на упъл-
номощено от него длъжностно лице;

18. установяват други нарушения на ЗУТ 
и на подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му за всички категории строежи;

19. издават индивидуални административни 
актове съгласно ЗУТ.

(3) При извършване на дейността си Главна 
дирекция „Строителен контрол“ ползва по 
установения ред данни от ЕСГРАОН, НАП, 
АГКК и нейните служби по места, както и 
наличните в общините и ведомствата планове, 
строителни книжа и карти.

Раздел VI
Органи на ДНСК

Чл. 18. Органи на ДНСК са служителите 
на дирекция „Въвеждане в експлоатация и 
консултанти“, Главна дирекция „Строителен 
контрол“ и служителите в РДНСК, с изключе-
ние на служителите в деловодството и архива.

Чл. 19. Органите на ДНСК и другите служи-
тели на ДНСК удостоверяват самоличността 
си със служебна карта.

Чл. 20. В изпълнение на заповеди за спиране 
на строителството, за забрана на ползването 
и за забрана на достъпа органите на ДНСК 
ограждат строителните площадки със сигнал-
ни ленти с надпис „ДНСК“, удостоверителен 
знак и печат на ДНСК.

Раздел VII
Организация на работата

Чл. 21. Служителите на ДНСК осъщест-
вяват своята дейност в съответствие със ЗУТ 
и устройствения правилник и в рамките на 
определената функционална и териториална 
компетентност на структурното звено, към 
което принадлежат, под ръководството на 
непосредствения си ръководител.

Чл. 22. Достъпът на външни лица в сгра-
дата на ДНСК се разрешава след издаването 
на временен пропуск.

Чл. 23. Документооборотът в ДНСК се 
осъществява в съответствие с правилник, 
който е утвърден от началника на ДНСК.

Чл. 24. (1) Работното време на служителите 
в дирекцията при 5-дневна работна седмица 
е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Работното време на служителите е с 
променливи граници от 8,00 до 19,00 ч. със 
задължително присъствие в периода от 10,00 
до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути 
между 12,00 и 14,00 ч.

(3) Приемното време на Центъра за адми-
нистративно обслужване е от 9,00 до 17,30 ч.

(4) Началникът на ДНСК ежегодно опре-
деля разпределението на работното време на 
отделните структурни звена в дирекцията, 
както и на определени служители при спаз-
ване на условията по ал. 1 и 2.

Чл. 25. За образцово изпълнение на слу-
жебните си задължения служителите могат да 
бъдат награждавани от началника на ДНСК 
с отличия.

Чл. 26. Служителите на ДНСК имат право 
при изпълнение на служебните си задължения 
на униформено облекло и отличителни знаци. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Правилникът се приема на основание 
§ 19 от заключителните разпоредби на ЗУТ.

§ 2. Изпълнението на правилника се въз-
лага на началника на ДНСК.

Приложение  
към чл. 7, ал. 3

Обща численост на персонала в Дирекцията за 
национален строителен контрол – 401 щатни 

бройки

Началник 1
Заместник-началници 2
Главен секретар 1
Служител по сигурността на 
информацията 1
Финансов контрольор 1
Обща администрация 45
в т.ч.: 
дирекция „Административно, 
информационно и финансово-
стопанско обслужване“ 25
дирекция „Правна“ 19
Специализирана администрация 351
в т.ч.: 
дирекция „Въвеждане в експлоатация 
и консултанти“ 17
Главна дирекция „Строителен контрол“ 334
в т.ч.:
28 териториални звена – РДНСК
4003
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника на Фонд „Научни изследвания“ 

(ДВ, бр. 41 от 2016 г.)

§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Фондът е юридическо лице със 

седалище София. Управителят на Фонда е 
второстепенен разпоредител по бюджета на 
Министерството на образованието и науката.“

§ 2. Навсякъде в чл. 11 думите „национал-
ните центрове по проблемите на общественото 
здраве“ се заменят с „националните центрове 
по обществено здраве и анализи“.

§ 3. В чл. 23 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. са ръководили или участвали в нацио-

нални или международни научни проекти;“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Чле-

нове на временна научно-експертна комисия 
декларират, че не са в конфликт на интереси 
и на гореописаните обстоятелства.“

3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Членовете на постоянните научно-

експертни комисии не могат да оценяват 
изпълнението на текущи проекти, в които 
участват самостоятелно и/или като членове на 
научни колективи. Членовете на постоянните 
научно-експертни комисии декларират, че не 
са в конфликт на интереси и на гореописаните 
обстоятелства.“

4. Създава се ал. 6:
„(6) Фондът провежда обучение на чле-

новете на научно-експертните комисии при 
встъпването им в длъжност.“

§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създават се нови ал. 4 и 5:
„(4) За проекти по двустранно и междуна-

родно сътрудничество се създава постоянна 
научно-експертна комисия. 

(5) С решение на изпълнителния съвет една 
постоянна научно-експертна комисия може 
да отговаря за повече от една научна област.“

2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно 
ал. 6 и 7.

§ 5. В чл. 34, ал. 3 са правят следните 
изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 3:
„3. финансиране на проекти от проведени 

конкурси, по които са постъпили основателни 
възражения и са класирани по реда на чл. 61 в 
рамките на разчетените средства по бюджета 
на ФНИ за съответната година;“.

2. Досегашните т. 3 – 5 стават съответно 
т. 4 – 6.

§ 6. В чл. 35, ал. 1, т. 4 след думата „про-
грами“ се добавя „на конкурсен принцип“, а в 
края на изречението думите „за важни области 
от икономиката, обществото и населението“ 
се заличават.

§ 7. В чл. 41 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 40, ал. 1“ се заменят 

с „чл. 40, т. 1“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Научното описание на проекта се 

изготвя на език, определен в Насоките за 
кандидатстване, и включва детайлно описание 
на проекта.“

§ 8. В чл. 42, ал. 1 в основния текст думите 
„чл. 40, ал. 2“ се заменят с „чл. 40, т. 2“.

§ 9. В чл. 48, ал. 2 думите „(ДВ, бр. 72 от 
2015 г.)“ се заменят с „(ДВ, бр. 54 от 2018 г.)“.

§ 10. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. Проектните предложения се по-

дават от името на ръководителя на научния 
колектив по начин, определен в Насоките за 
кандидатстване в конкурса.“

§ 11. В чл. 51, ал. 2 думите „до 7 дни“ се 
заменят с „до 5 дни“.

§ 12. В чл. 52, ал. 2 се създава изречение 
второ: „Не се допуска прехвърляне на про-
ектно предложение за разглеждане в научна 
област или тематично направление, които не 
са посочени като основна.“

§ 13. В чл. 55, ал. 2 се правят следните 
допълнения:

1. В т. 1 в края на изречението след думите 
„три години“ се поставя запетая и се добавя 
„с изключение на случаите, когато граждан-
ският договор е за участие като външен член 
в научно жури по Закона за развитието на 
академичния състав в Република България 
или с ментор за провеждане на практическо 
обучение по проект „Студентски практики“.

2. В т. 3 след думата „публикации“ се 
добавя „или съвместен проект, финансиран 
от Фонда“.

§ 14. В чл. 56 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 5:
а) основният текст на разпоредбата се 

изменя така:
„Временната научно-експертна комисия 

проверява декларираната от оценителите 
компетентност по ал. 2, т. 1 и въз основа на 
нея определят чрез жребий:“;

б) създава се т. 3:
„3. за всяко проектно предложение се оп-

ределя и резервен оценител.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Ако за проектно предложение броят 

на оценителите със специфична компетент-
ност е по-малък или равен на посочените в 
ал. 5, т. 1 или в ал. 5, т. 2, оценителите се 
определят от Временната научно-експертна 
комисия без жребий.“

§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения 
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Определените независими оценители 

подписват декларации за конфиденциалност 
и за липса на конфликт на интереси.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 16. В чл. 58 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. при липса на съответствие по т. 1 за 

някоя от оценките експертната карта се връща 
на оценителя, който в определен от изпълни-
телния съвет срок изпраща коригирана карта; 
ако картата не бъде представена в този срок 
или не бъде коригирана за отстраняване на 
несъответствията, ВНЕК предлага да не се 
изплаща възнаграждение на оценителя и 
взема решение проектното предложение да 
се изпрати за оценяване на друг оценител;“.

2. Създава се т. 4:
„4. при разлика в индивидуалните оценки 

повече от определената в методиката стойност 
организират обсъждане между оценителите, 
при което оценителите имат възможност 
да променят оценките си, като представят 
нова карта за научна оценка на проектното 
предложение; комплексната числова оценка 
за проектното предложение се определя като 
средноаритметично на получените оценки.“

§ 17. В чл. 60 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 2 след думата „Фонда“ в края на 
изречението се допълва „в срок 3 работни дни 
от приемането му от изпълнителния съвет“.

2. В ал. 3 след думата „проекти“ се допълва 
„в срок до 30 работни дни след подписване 
на договорите за финансиране“.

§ 18. В чл. 61 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст на разпоредбата става 
ал. 1 и в него думите „До десет работни дни“ 
се заменят с „В срок, определен в Насоките 
на конкурса“.

2. Създават се ал. 2 – 8:
„(2) При установяване на техническо несъ-

ответствие или несъгласие с научната оценка 
в срок от две седмици след получаване на 
научната оценка ръководителят на проектно-
то предложение може да подаде мотивирано 
възражение до управителя. 

(3) При наличие на постъпили възражения 
срещу оценките по проектните предложения 
изпълнителният съвет взема решение за създа-
ване на експертна комисия по възраженията, 
която да разгледа постъпилите възражения.  
В комисията участват трима експерти, отгова-
рящи на изискванията за членове на научно-
експертни комисии. Правилата за определяне 
на състава и за работата на комисията се 
приемат с решение на ИС и се публикуват на 
интернет страницата на Фонда. За участието 
си в комисията членовете є получават възна-
граждение в съответствие с чл. 28.

(4) Всяко постъпило възражение се разглеж-
да от експертната комисия по възраженията, 

която, ако приеме мотивите на ръководителя 
срещу оценката за основателни, предлага на 
изпълнителния съвет съответният оценител 
да бъде изключен от списъка с оценители за 
следващите три години.

(5) Ако при разглеждане на възраженията 
комисията установи, че има ясни доказател-
ства за допуснати процедурни нарушения и/
или технически грешки по даден критерий на 
оценката, изпраща проектното предложение за 
оценяване на друг независим оценител, който 
прави нова оценка по съответния критерий 
в съответствие с насоките и методиката на 
конкурса.

(6) Крайната оценка за проектното предло-
жение се определя, като се коригира оценката 
по критерия, за който е възразено, в съответ-
ствие с оценката по ал. 5.

(7) За проекти, получили при крайната 
оценка равен или по-висок брой точки от 
последния финансиран в дадената научна 
област проект, се прави общо класиране на 
проектите по ал. 5 за конкурса. Финансиране-
то на проектите се осъществява по низходящ 
ред в рамките на утвърдения в Годишната 
оперативна програма бюджет за тази цел.

(8) Процедурата по ал. 5, 6 и 7 не се прила-
га за проекти по двустранно сътрудничество 
или по международни програми с участие на 
други финансиращи организации.“

§ 19. В чл. 63, ал. 2 след думата „срок“ 
в края на изречението се допълва „или при 
решение на изпълнителния съвет във връзка 
с чл. 58, т. 3“.

§ 20. В чл. 65 след думата „предоставят“ 
се добавя „изцяло или частично“.

§ 21. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „се запознава с тях пред-

варително“ се заменят със „се уведомява за 
тях заедно с поканата по ал. 1“.

2. В ал. 5 в основния текст на разпоредбата 
думата „членът“ се заменя с „членовете“, а в 
края на изречението думите „който е опреде-
лен за докладчик за проектното предложение 
при неговото оценяване, и секретарят на 
комисията“ се заличават.

§ 22. В чл. 80, ал. 1, т. 4 думата „експло-
атация“ се заменя с „разпространение и 
приложение“.

§ 23. В чл. 82, ал. 1, т. 1 думите „постигна-
ли повече резултати от очакваните, които са 
отразени“ се заменят с „постигнали изцяло 
научните резултати за дадения етап, които са 
отразени в пълен обем или частично“.

§ 24. В чл. 83, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Думите „След изтичане на срока за пред-
ставяне на научните и финансовите отчети“ 
се заличават.

2. Създава се изречение второ: „За всеки 
отчет се определят и резервни оценители.“

§ 25. В чл. 87 ал. 6 и 7 се изменят така:
„(6) Решенията по ал. 1 – 4 се съобщават 

от управителя на Фонда на изпълнителите 
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по чл. 64, ал. 1, т. 1 в петдневен срок след 
приемането им.

(7) До двадесет работни дни след приемане 
на решението на изпълнителния съвет по ал. 1 
Фондът превежда съответните суми за след-
ващия етап на проекта. Ако при приемане на 
решението на изпълнителния съвет Годишната 
оперативна програма за съответната година 
не е утвърдена, изплащането се извършва до 
двадесет работни дни след утвърждаването є.“

§ 26. В чл. 94 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думата „февруари“ се заменя с 
„март“.

2. В ал. 2 в края на второто изречение 
след думите „изпълнителния съвет“ се добавя 
„с постъпили заявления от експерти, които 
отговарят на условията на приложението 
към чл. 7, ал. 2 и не са изключени от базите 
данни с решение на изпълнителния съвет по 
чл. 61, ал. 4“.

§ 27. Приложението към чл. 7, ал. 2 се 
изменя така:

„Приложение 
към чл. 7, ал. 2 

Минимални изисквания за членовете на из-
пълнителния съвет на Фонда, за членовете на 
научно-експертните комисии и супероценители 

и за оценители
1. Минималните изисквания за членовете 

на изпълнителния съвет по научни области са: 
а) за последните пет години не по-малко от 

десет научни публикации;
б) за цялата кариера на учения да са изпъл-

нени всички от посочените изисквания:
Биологически науки: 40 научни публикации, от 

които поне 30 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.

Математически науки и информатика: 30 
научни публикации, от които за математически 
науки поне 15 научни статии в списания с им-
пакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 
8, а за информатика поне 20 научни статии в 
рецензирани списания, 40 цитирания.

Медицински науки: 40 научни публикации, от 
които поне 30 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.

Науки за земята: 40 научни публикации, от 
които поне 20 научни статии в списания с им-
пакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.

Обществени науки: 2 монографии, 40 научни 
публикации, 60 цитирания.

Селскостопански науки: 40 научни публика-
ции, от които поне 20 научни статии в рецензи-
рани списания, 40 цитирания.

Технически науки: 40 научни публикации, 
от които поне 20 научни статии в рецензирани 
списания, 40 цитирания.

Физически науки: 40 научни публикации, от 
които поне 30 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 8.

Химически науки: 40 научни публикации, от 
които поне 30 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 10.

Хуманитарни науки: 2 монографии, 40 научни 
публикации, 60 цитирания.

2. Минималните изисквания за членовете на 
научно-експертните комисии и супероценители 
по научни области са:

а) за последните пет години не по-малко от 
пет научни публикации;

б) за цялата кариера на учения да са изпъл-
нени всички от посочените изисквания:

Биологически науки: 20 научни публикации, 
от които поне 15 научни статии в списания с им-
пакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.

Математически науки и информатика: 15 
научни публикации, от които за математически 
науки поне 10 научни статии в списания с им-
пакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 
5, а за информатика поне 10 научни статии в 
рецензирани списания, 20 цитирания.

Медицински науки: 20 научни публикации, от 
които поне 15 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.

Науки за земята: 20 научни публикации, от 
които поне 10 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.

Обществени науки: 1 монография, 20 научни 
публикации, 30 цитирания.

Селскостопански науки: 20 научни публика-
ции, от които поне 10 научни статии в рецензи-
рани списания, 20 цитирания.

Технически науки: 20 научни публикации, 
от които поне 10 научни статии в рецензирани 
списания, 20 цитирания.

Физически науки: 20 научни публикации, от 
които поне 15 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 6.

Химически науки: 20 научни публикации, от 
които поне 15 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 7.

Хуманитарни науки: 1 монография, 20 научни 
публикации, 30 цитирания.

3. Минималните изисквания за оценители по 
научни области са:

а) за последните пет години не по-малко от 
пет научни публикации;

б) за цялата кариера на учения да са изпъл-
нени всички от посочените изисквания:

Биологически науки: 15 научни публикации, 
от които поне 10 научни статии в списания с им-
пакт фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.

Математически науки и информатика:  
10 научни публикации, от които за математи-
чески науки поне 6 научни статии в списания 
с импакт фактор или импакт ранг, индекс на 
Хирш 3, а за информатика поне 8 научни статии 
в рецензирани списания, 10 цитирания.

Медицински науки: 15 научни публикации, от 
които поне 10 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.

Науки за земята: 15 научни публикации, от 
които поне 8 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 4.

Обществени науки: 1 монография или 15 
научни публикации, 15 цитирания.

Селскостопански науки: 15 научни публика-
ции, от които поне 8 научни статии в рецензирани 
списания, 10 цитирания.
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Технически науки: 15 научни публикации, 
от които поне 8 научни статии в рецензирани 
списания, 10 цитирания.

Физически науки: 15 научни публикации, от 
които поне 10 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 4.

Химически науки: 15 научни публикации, от 
които поне 10 научни статии в списания с импакт 
фактор или импакт ранг, индекс на Хирш 5.

Хуманитарни науки: 1 монография или 15 
научни публикации, 15 цитирания.

4. Учените, които работят в интердисципли-
нарни области, могат да се включат във всички 
области, в които са компетентни, като една 
интердисциплинарна публикация може да бъде 
представена във всички научни области, за кои-
то се отнася.

5. Стойността на индекса на Хирш се отчита 
за всички научни публикации на учения, като са 
изключени самоцитиранията, по данни от Web 
of Science или Scopus (по-голямата от двете).

6. В броя научни публикации се включват:
– публикации в научни списания с импакт 

фактор или импакт ранг;
– публикации в научни списания без импакт 

фактор или импакт ранг, в които ръкописите се 
рецензират;

– студии;
– доклади от научни форуми, публикувани 

в пълен текст;
– патенти.
7. Публикациите, заявени съгласно т. 6, тряб-

ва да могат да бъдат проверени от Фонда чрез 
базите данни Web of Science, Scopus, ERIH Plus 
или чрез официалните страници на издателствата 
на списанията или монографиите или да бъдат 
доказани от авторите по друг начин.

8. В броя цитирания не се включват авто-
цитиранията на автора и другите съавтори на 
научната публикация.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Конкурсните процедури, открити 

преди влизане в сила на правилника, се 
довършват и договорите за финансиране се 
сключват по досегашния ред.

§ 29. Параграф 18 се прилага и за кон-
курсни процедури, открити и неприключили 
към датата на влизане в сила на правилника.

§ 30. Правилникът влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър: 
Красимир Вълчев

3799

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 8 от 2016 г. за информацията и до-
кументите за системата на предучилищното 
и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2017 г., бр. 50 

от 2018 г.)

§ 1. В чл. 13, ал. 6 се създава изречение 
второ: „През месеците юни, юли и август не 
се въвеждат промени, свързани с организиране 
на дейността на институцията за следващата 
учебна година.“

§ 2. В чл. 22 ал. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 31 след думата „реквизити“ се 

добавя „и сроковете за издаване“. 
§ 4. Член 40 се изменя така:
„Чл. 40. Документите, които се попълват в 

електронен вид, се разпечатват с номерирани 
страници. Достоверността на отразената в 
документа информация се потвърждава на 
последната страница с подписите на длъж-
ностното лице по чл. 39, т. 1 и на директора 
и се полага печатът на институцията.“

§ 5. В чл. 45, ал. 6 след думата „дублика-
тът“ се добавя „или оригиналът, ако не е бил 
издаден такъв,“.

§ 6. В глава трета, раздел V се създава 
чл. 50а:

„Чл. 50а. За издаване на документи, за което 
е необходимо заявяване, се подава заявление 
съгласно приложение № 7.“

§ 7. В приложение № 1 към чл. 7, т. 1, в 
раздел I, т. 3 думите „Учебен план за теку-
щата учебна година“ се заменят с „Данни за 
изпълнeние на училищните учебни планове“. 

§ 8. Приложение № 4 към чл. 31 се изменя 
така:

„Приложение № 4 
към чл. 31

№ Вид документ Ном. 
номер

Институ-
ции

Предназначение 
на документа и 
права, които  
предоставя

Съдържание на 
информацията, 

отразена в основ-
ни реквизити*

Подпис, 
печат

Формат за 
издаване, 
защита

Срок на  
издаване 

до:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

За всички до-
кументи

данни за инсти-
туцията,
лични данни на 
детето или уче-
ника

попълва се 
в електро-
нен вид, 
издава се 
в хартиен 

вид
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Удостове-
рение за 
задължи-
телно пред-
училищно 
образование

3-19 детски 
градини 
(ДГ), учи-
лища с 
подгот-
вителна 
група 

удостоверява 
завършено пред-
училищно обра-
зование

готовност за 
постъпване в 
първи клас в 
съответствие 
с очакваните 
резултати, опре-
делени в ДОС за 
предучилищно 
образование; 
препоръки за 
допълнителна 
подкрепа за 
личност ното 
развитие

директор, 
печат

хартия с 
воден знак

(ХВЗ)

7 дни от 
датата на 

приключва-
не на учеб-
ното време

2. Удостовере-
ние за пре-
местване на 
дете от за-
дължително 
предучилищ-
но образова-
ние

3-97 ДГ, учили-
ща с под-
готвителна 
група

преместване/ 
записване в дру-
га институция

вид организа-
ция; период 
на посещение 
в група за за-
дължително 
предучилищно 
образование

учители, 
директор, 
печат

освободен 
от графи-
чен дизайн 

(ОГД)

5 дни след 
получаване 
на инфор-
мация от 

приемащата 
институция

3. Удостове-
рение за 
завър шен 
клас от на-
чалния етап 
на основното 
образование 
(първи/вто-
ри/трети) 

3-23 училища удостоверява  
последен успеш-
но завършен 
клас; дава право 
за продължаване 
на обучението в 
следващ клас

форма на обуче-
ние; година на 
завършване;  
резултати от  
обучението

класен 
ръково-
дител, 
директор, 
печат

ХВЗ 7 дни от 
края на 

втория уче-
бен срок

4. Удостовере-
ние за завър-
шен начален 
етап на ос-
новно образо-
вание

3-25 училища удостоверява  
завършен нача-
лен етап; дава 
право за про-
дължаване на 
обучението в 
прогимназиален 
етап на основно 
образование

форма на обу-
чение; година 
на завършване; 
резултати от 
обучението; 
резултати от 
нацио нално 
външно оценя-
ване (НВО); 
съответно ниво 
от Национална-
та квалифика-
ционна рамка 
(НКР) и от Ев-
ропейската ква-
лификационна 
рамка (ЕКР) 

класен 
ръково-
дител, 
директор, 
печат

ХВЗ 7 дни от 
края на 

втория уче-
бен срок

5. Удостовере-
ние за пре-
местване на 
ученик

3-96 училища преместване/ 
записване в  
друго училище

форма на обуче-
ние; резултати 
от обучението; 
наложени и за-
личени санкции 

директор, 
печат

ОГД 5 дни след 
получаване 
на инфор-
мация от 

приемащо-
то училище

6. Удостовере-
ние за завър-
шен клас 

3-103 училища удостоверява  
завършен клас;
дава право на 
учениците със 
СОП за продъл-
жаване на обу-
чението в VIII/
XI клас и за 
професионално 
обучение 

форма на обуче-
ние; резултати 
от обучението 

директор, 
печат

ХВЗ 7 дни от 
края на 

втория уче-
бен срок/
датата на 
протокола 
за резул-
татите от 
изпит за 

промяна на 
оценка или 
14 дни от 
датата на 
заявяване
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7. Свидетелство 
за основно 
образование 

3-30 училища удостоверява  
завършено ос-
новно образова-
ние; дава право 
за продължаване 
на обучението 
в следващата 
степен на об-
разование и 
на обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация

серия, номер; 
форма на обуче-
ние; резултати 
от обучението; 
съответно ниво 
от НКР и от 
ЕКР; резултати 
от НВО, вкл. 
ниво от Обща-
та европейска 
езикова рамка 
(ОЕЕР) 

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
приложи-
мо),
печат с 
държав-
ния герб

документ с 
фабрична 
номерация 

(ДФН)
ХВЗ

баркод

7 дни от 
датата на 
протокола 
за резулта-
ти от НВО

8. Свидетелство 
за основно 
образование 

3-20 училища удостоверява  
завършено ос-
новно образо-
вание за учени-
ци, обучавани 
преди учебната 
2018/2019 година; 
дава право за 
продължаване 
на обучението 
в следващата 
степен на об-
разование и 
на обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация

серия, номер; 
форма на обуче-
ние; общ успех 
(ако е приложи-
мо); резултати 
от обучението 
по учебни пред-
мети по раздели 
от учебния план 

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
при ло-
жимо),
печат с 
държав-
ния герб

ДФН
ХВЗ

баркод

14 дни от 
датата на 
заявява-
не или от 
датата на 
протокола 
за резулта-
ти от пис-
мен, устен 

или практи-
чески изпит

9. Дубликат на 
свидетелство 
за основно 
образование 

3-30а училища удостоверява  
завършено основ-
но образование; 
дава право за 
продължаване 
на обучението 
в следващата 
степен на об-
разование и 
за обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация

серия и номер 
на дубликата и 
на оригинала; 
форма на обуче-
ние; резултати 
от обучението; 
съответно ниво 
от НКР и от 
ЕКР; резултати 
от НВО, вкл. 
ниво от ОЕЕР 

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
приложи-
мо),
печат с 
държав-
ния герб

ДФН
ХВЗ

14 дни от 
датата на 
заявяване

10. Удостовере-
ние за завър-
шен първи 
гимназиален 
етап на сред-
но образова-
ние

3-31 училища удостоверява 
завършен гим-
назиален етап; 
дава право за 
продължаване на 
обучението във 
втори гимназиа-
лен етап на сред-
но образование 
и обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация

серия, номер; 
снимка; форма 
на обучение; 
резултати от 
обучението; съ-
ответно ниво от 
НКР и от ЕКР; 
резултати от 
НВО, вкл. ниво 
от ОЕЕР и ниво 
от Европейската 
референтна рам-
ка за дигитал-
ните компетент-
ности (ЕРРДК)

директор, 
печат

ДФН
ХВЗ

7 дни от 
датата на 
заявяване

11. Дубликат на 
удостовере-
ние за завър-
шен първи 
гимназиален 
етап на сред-
но образова-
ние

3-31а училища удостоверява 
завършен пър-
ви гимназиален 
етап; 
дава право за 
продължаване на 
обучението във 
втори гимназиа-
лен етап на сред-
но образование 
и обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация

серия и номер 
на дубликата 
и оригинала; 
снимка; форма 
на обучение; 
резултати от 
обучението; съ-
ответно ниво от 
НКР и от ЕКР; 
резултати от 
НВО, вкл. ниво 
от ОЕЕР и ниво 
от ЕРРДК 

директор, 
печат

ДФН
ХВЗ

14 дни от 
датата на 
заявяване

12. Удостовере-
ние за завър-
шен втори 
гимназиален 
етап на сред-
но образова-
ние

3-32 училища удостоверява  
завършен XII 
клас;
дава право за 
обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация 

серия, номер; 
снимка; форма 
на обучение; 
резултати от 
обучението; съ-
ответно ниво от 
НКР и от ЕКР 

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
при-
ложимо),
печат с 
държав-
ния герб

ДФН
ХВЗ

баркод

7 дни от 
датата на 
заявяване
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13. Дубликат на 
удостовере-
ние за завър-
шен втори 
гимназиален 
етап на сред-
но образова-
ние

3-32а училища удостоверява  
завършен XII 
клас;
дава право за 
обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация

серия и номер 
на дубликата 
и оригинала; 
снимка; форма 
на обучение; 
резултати от 
обучението; съ-
ответно ниво от 
НКР и от ЕКР 

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
прило-
жимо),
печат с 
държав-
ния герб

ДФН
ХВЗ

14 дни от 
датата на 
заявяване

14. Диплома за 
средно обра-
зование

3-44 училища удостоверява 
придобито сред-
но образование; 
дава право за 
продължаване на 
образованието 
или за обучение 
за придобиване 
на професионал-
на квалификация

серия, номер; 
снимка; форма 
на обучение; 
резултати от 
обучението; дър-
жавни зрелостни 
изпити; общ 
успех; съответно 
ниво от НКР, 
ЕКР и ОЕЕР

училищ-
на зре-
лостна 
комисия,
директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
прило-
жимо), 
печат с 
държав-
ния герб

ДФН
ХВЗ

баркод

10 дни от 
датата на 
протокола 
за резул-
татите от 
изпити за 
придобива-
не на сред-
но образо-

вание 

15. Приложение 
към диплома 
за средно об-
разование

3-44.4 училища неразделна част 
от дипломата/
дубликата на 
дипломата за 
средно образова-
ние за ученици, 
обучавани в бъл-
гарски училища 
при условията и 
по реда на меж-
дуправителстве-
ни спогодби и 
споразумения 

данни за дипло-
мата/дублика-
та; реквизити 
съгласно дого-
вореностите в 
двустранните 
споразумения;
основание за 
издаване на при-
ложението

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
прило-
жимо), 
печат с 
държав-
ния герб

ХВЗ
баркод
ОГД

срока за 
издаване на 
основния 
документ

16. Дубликат на 
диплома за 
средно обра-
зование

3-44а училища удостоверява 
придобито сред-
но образование; 
дава право за 
продължаване на 
образованието 
или за обучение 
за придобиване 
на професионал-
на квалификация

серия и номер 
на дубликата и 
на оригинала; 
снимка; форма 
на обучение; 
резултати от 
обучението; дър-
жавни зрелостни 
изпити; съответ-
но ниво от НКР 
и от ЕКР 

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
прило-
жимо), 
печат с 
държав-
ния герб

ДФН
ХВЗ

14 дни от 
датата на 
заявяване

17. Приложение 
към дипло-
мата за сред-
но образова-
ние на чужд 
език на: 
– английски 
– немски
– френски 

3-44.1
3-44.2
3-44.3

училища за образователна 
и/или трудова 
мобилност

серия и номер 
на дипломата/
дубликата; 
снимка; форма 
на обучение; 
придобито сред-
но образование; 
профил/специ-
алност/профе-
сия; общ успех; 
съответно ниво 
от НКР, ЕКР и 
ОЕЕР 

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
прило-
жимо), 
печат с 
държав-
ния герб

ОГД 14 дни от 
датата на 
заявяване

18. Удостовере-
ние за про-
фесионално 
обучение

3-37 училища, 
инсти-
туции за 
професи-
онално 
обучение
(ИПО) 

удостоверява 
завършено про-
фесионално обу-
чение; за придо-
биване на квали-
фикация по част 
от професия, за 
актуализиране 
или разширяване 
на професионал-
на квалификация

професия; спе-
циалност; форма 
на обучение; 
резултати от 
обучението; съ-
ответно ниво от 
НКР и от ЕКР 

председа-
тел на из-
питната 
комисия, 
директор,
печат 

ХВЗ 7 дни от 
датата на 
протокола 

за резултата 
от изпит за 
придобива-
не на про-
фесионална 
квалифика-

ция

19. Свидетелство 
за професио-
нална квали-
фикация

3-54 училища,
ИПО 

удостоверява  
придобита про-
фесионална 
квалификация, 
не дава право за 
продължаване на 
образованието

серия, номер, 
снимка; форма 
на обучение; 
професия, спе-
циалност; резул-
тати от обучени-
ето; съответно

предсе-
дател на 
коми-
сията, 
директор, 
пълно-
мощник

ДФН
ХВЗ

14 дни от 
датата на 
протокола 

за резултата 
от държа-
вен изпит 
за придо-
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ниво от НКР и 
от ЕКР 

(ако е 
приложи-
мо), пе-
чат/печат 
с държав-
ния герб 

биване на 
професио-
нална ква-
лификация

20. Дубликат на 
свидетелство 
за професио-
нална квали-
фикация

3-54а училища
ИПО 

удостоверява  
придобита про-
фесионална 
квалификация, 
не дава право за 
продължаване на 
образованието

серия и номер 
на дубликата и 
на оригинала; 
снимка; форма 
на обучение; 
срок на обуче-
ние; професия, 
специалност; 
резултати от 
обучението; съ-
ответно ниво от 
НКР и от ЕКР 

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
приложи-
мо), пе-
чат/печат 
с държав-
ния герб 

ДФН
ХВЗ

14 дни от 
датата на 
заявяване

21. Европейско 
приложение 
към свиде-
телство за 
професионал-
на квалифи-
кация

– училища
ИПО 

допълва инфор-
мацията в свиде-
телството; 
за трудова мо-
билност

придобити зна-
ния и умения от 
професионално 
образование и 
обучение 

директор,
печат/пе-
чат с дър-
жавния 
герб

ОГД 14 дни от 
датата на 
заявяване

22. Свидетелство 
за правоспо-
собност 

3-114 училища
ИПО

удостоверява 
придобиване на 
правоспособност; 
не дава право за 
продължаване на 
образованието

снимка; основа-
ние – нормати-
вен акт; право-
способност 

директор,
печат

– 7 дни от 
датата на 
протокола 
за придо-
биване на 
правоспо-
собност

23. Свидетелство 
за правоспо-
собност по 
заваряване

3-116 училища
ИПО

удостоверява 
правоспособност 
по заваряване; 
не дава право за 
продължаване на 
образованието

снимка; данни 
за изпита; вид 
на изпитването; 
приложение/ин-
декси;

председа-
тел на из-
питната 
комисия, 
директор,
печат

– 7 дни от 
датата на 
протокола 
за придо-
биване на 
правоспо-
собност по 
заваряване 

24. Удостовере-
ние за ва-
лидиране на 
компетентно-
сти по учебен 
предмет за 
един или ня-
колко класа

– училища дава право за 
издаване на доку-
мент за завършен 
клас, етап или 
степен

учебен предмет/
модул; клас; вид 
и резултат от 
изпита

директор, 
печат

ОГД 7 дни от 
датата на 
протокола 

за резултата 
от писмен, 
устен или 
практичес-
ки изпит

25. Удостовере-
ние за ва-
лидиране на 
компетент-
ности по уче-
бен предмет, 
невключен в 
дипломата за 
средно обра-
зование

3-102 училища дава право за 
включване на 
оценката в бало-
образуването при 
кандидатстване 
във висше учи-
лище

учебен предмет; 
вид и резултат 
от изпита; данни 
за дипломата 
на ученика и 
удостоверението 
за признаване 
на средно обра-
зование (ако е 
приложимо) 

училищ-
на коми-
сия, 
директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
при ло-
жимо),
печат с 
държав-
ния герб

ХВЗ 7 дни от 
датата на 
протокола 
за резул-
тати от 

държавните 
зрелостни 
изпити

26. Удостовере-
ние за ва-
лидиране на 
компетент-
ности за клас 
от основната 
степен на об-
разование/
първи гимна-
зиален етап

– училища дава право за 
продължаване 
в следващ клас 
или за обучение 
за придобиване 
на професионал-
на квалификация

клас; учебни 
предмети/моду-
ли; резултати, 
вкл. и от изпи-
тите на лица, 
навършили 16 
години и пре-
минали курс по 
чл. 169 от ЗПУО

директор, 
печат

ОГД 7 дни от 
датата на 
протокола 
за резулта-
ти от пис-
мен, устен 

или практи-
чески изпит
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27. Удостовере-
ние за ва-
лидиране 
на компе-
тентности 
за начален 
или първи 
гимназиален 
етап/основна 
степен на об-
разование

3-27В училища дава право за 
продължаване 
в следващ етап 
на училищното 
образование или 
за обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация

учебни предме-
ти; резултати, 
вкл. и от изпи-
тите на лица, 
навършили 16 
години и пре-
минали курс по 
чл. 169 от ЗПУО

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
прило-
жимо),
печат/
печат с 
държав-
ния герб 
за основ-
но обра-
зование

ДФН
ХВЗ

баркод

7 дни от 
датата на 
протокола 
за резулта-
ти от пис-
мен, устен 

или практи-
чески изпит

28. Дубликат 
на удосто-
верение за 
валидиране 
на компе-
тентности 
за начален 
или първи 
гимназиален 
етап/основна 
степен на об-
разование 

3-27аВ училища дава право за 
продължаване в 
средната степен 
на образование 
или за обучение 
за придобиване 
на професионал-
на квалификация

серия и номер 
на дубликата и 
на оригинала; 
резултати

директор, 
печат/пе-
чат с дър-
жавния 
герб за 
основно 
образова-
ние

ДФН
ХВЗ

14 дни от 
датата на 
заявяване

29. Свидетелство 
за валиди-
ране на про-
фесионална 
квалифика-
ция

3-54В училища
ИПО

удостоверява 
придобиване на 
квалификация 
по професия; не 
дава право за 
продължаване на 
образованието

серия, номер, 
снимка; при-
зната степен, 
професия код 
№; специалност 
код №; резулта-
ти от държавен 
изпит; признати 
знания; умения 
и компетентно-
сти; съответно 
ниво от НКР и 
от ЕКР 

председа-
тел на ко-
мисията, 
директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
при ло-
жимо),
печат/пе-
чат с дър-
жавния 
герб

ДФН 14 дни от 
датата на 
протокола 
за придо-
биване на 
професио-
нална ква-
лификация

30. Дубликат на 
свидетелство 
за валиди-
ране на про-
фесионална 
квалифика-
ция

3-54аВ училища
ИПО

удостоверява 
придобиване на 
квалификация 
по професия; не 
дава право за 
продължаване на 
образованието 

серия и номер 
на дубликата и 
на оригинала; 
снимка; при-
зната степен; 
професия код №; 
специалност код 
№; резултати от 
държавните из-
пити; признати 
знания; умения 
и компетентно-
сти; съответно 
ниво от НКР и 
от ЕКР 

предсе-
дател на 
комисия-
та, дирек-
тор, пъл-
номощ-
ник (ако 
е прило-
жимо),
печат/пе-
чат с дър-
жавния 
герб

ДФН 14 дни от 
датата на 
заявяване

31. Удостове-
рение за 
валидиране 
на професи-
онална ква-
лификация 
по част от 
професия

3-37В училища
ИПО 

удостоверява 
квалификация 
по част от про-
фесията; не дава 
право за продъл-
жаване на обра-
зованието

признати зна-
ния, умения и 
компетентности; 
професия код №; 
специалност код 
№; резултати

председа-
тел на ко-
мисията, 
директор, 
печат

ХВЗ 7 дни от 
датата на 
протокола 
за придо-
биване на 
професио-
нална ква-
лификация

32. Ученическа 
лична карта

3-71 училища идентифициране 
на ученика и 
институцията, в 
която се обучава 
през съответната 
учебна година

снимка; адрес; 
клас; учебна  
година 

класен 
ръково-
дител, 
директор, 
печат

– 14 дни след 
началото 

на учебната 
година

33. Ученическа 
книжка 

3-85 училища отразяване на те-
кущия, срочния 
и годишния успех 
и отсъствията за 
една учебна годи-
на на ученик от 
IV до XII клас;
удостоверява за-
вършен клас –  
от IV до XII 

снимка; адрес; 
подпис на роди-
тел/настойник; 
учебни пред-
мети/модули и 
учители; сед-
мично разписа-
ние; резултати 
от обучението; 
информация за 
поведението на 
ученика; права 
и задължения на 
ученика

класен 
ръково-
дител, 
директор, 
печат

хологра-
мен стикер

14 дни след 
началото 

на учебната 
година
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34. Ученическа 
книжка за за-
дочна форма 
на обучение 

3-49 училища вписване на ре-
зултатите от из-
питите по учебни 
предмети/моду-
ли, проведени в 
изпитните сесии 
за целия курс на 
обучение

снимка; учебен 
план; профил, 
професия, спе-
циалност; уче-
бен предмет/
модул; резултати 
от обучението 
по сесии; го-
дишна оценка

класен 
ръково-
дител, 
директор, 
печат

– 14 дни след 
началото 

на учебната 
година

35. Бележник за 
кореспонден-
ция

– училища
ЦСОП

кореспонденция 
между образова-
телната институ-
ция и родители-
те/настойниците 
на учениците от 
I до III клас

текуща ин-
формация за: 
личностното 
развитие, проце-
са на обучение 
и постигнатите 
резултати от 
ученика 

класен 
ръково-
дител, 
директор, 
печат

ОГД 14 дни след 
началото 

на учебната 
година

36. Диплома за 
средно обра-
зование 

3-34 училища удостоверява 
придобито сред-
но образование; 
дава право за 
продължаване на 
образованието 
или за обучение 
за придобиване 
на професионал-
на квалификация

серия, номер; 
снимка; форма 
на обучение; 
резултати от 
обучението; дър-
жавни зрелостни 
изпити

училищна 
зрелостна 
комисия, 
директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
прило-
жимо),
печат с 
държав-
ния герб

ДФН
ХВЗ

баркод

10 дни от 
датата на 
обявяване 
на резул-
татите от 

държавните 
зрелостни 
изпити или 
от датата на 
заявяване

37. Приложение 
към диплома 
за средно об-
разование 

3-34.1 училища при недостиг в 
дипломата на 
място да бъдат 
вписани всички 
модули, изуча-
вани по учебен 
план

данни за дипло-
мата/дубликата; 
резултати от 
обучението 

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
прило-
жимо),
печат с 
държав-
ния герб

ХВЗ
баркод

срока за 
издаване на 
основния 
документ

38. Удостовере-
ние за завър-
шен гимнази-
ален етап 

3-22 училища удостоверява  
завършен XII 
клас;
дава право за 
обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация

серия, номер; 
снимка; форма 
на обучение; ре-
зултати от обу-
чението

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
приложи-
мо), печат 
с държав-
ния герб

ДФН
ХВЗ

7 дни от 
датата на 
заявяване 

39. Дубликат на 
удостовере-
ние за завър-
шен гимнази-
ален етап 

3-22а училища удостоверява  
завършен XII 
клас;
дава право за 
обучение за 
придобиване на 
професионална 
квалификация

серия, номер; 
снимка; форма 
на обучение; ре-
зултати от обу-
чението

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
приложи-
мо), печат 
с държав-
ния герб

ДФН
ХВЗ

14 дни от 
датата на 
заявяване

40. Приложение 
към удосто-
верение за 
завършен 
гимназиален 
етап 

3-22.1 училища при недостиг на 
място в удостове-
рението да бъдат 
вписани всички 
изучавани по уче-
бен план учебни 
предмети/модули 
за професионална 
подготовка, както 
и за вписване на 
резултатите от 
обучението по 
индивидуални 
програми за уче-
ници със специ-
ални образовател-
ни потребности

данни за удос-
товерението/
дубликата; ре-
зултати от обу-
чението

директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
прило-
жимо),
печат с 
държав-
ния герб

ХВЗ срока за 
издаване на 
основния 
документ
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41. Диплома за 
средно обра-
зование 

3-42 училища удостоверява 
придобито сред-
но образование; 
дава право за 
продължаване на 
образованието 
или за обучение 
за придобиване 
на професионал-
на квалификация 

серия, номер; 
снимка; форма 
на обучение; ре-
зултати от обу-
чението; резул-
тати от държав-
ни и зрелостни 
изпити; 

зрелостна 
комисия, 
директор, 
пълно-
мощник 
(ако е 
прило-
жимо), 
печат с 
държав-
ния герб

ДФН
ХВЗ

14 дни от 
датата 

на обявява-
не на резул-
татите от 

държавните 
зрелостни 
изпити или 
от датата на 
заявяване

42. Удостовере-
ние за прове-
дено обуче-
ние българ-
ски език и 
литература, 
история и ци-
вилизации и 
география и 
икономика 

– организа-
ции/ин-
ституции 
по чл. 297, 
ал. 1 от 
ЗПУО

удостоверява 
завършено обу-
чение по реда на 
чл. 165, ал. 2 от 
ЗПУО по българ-
ски език и лите-
ратура, история 
и цивилизации и 
география и ико-
номика; 
дава право на ос-
вобождаване от 
приравнителни 
изпити по тези 
учебни предмети 
при продължава-
не на обучението 
в България

учебните пред-
мети и класа, за 
който е проведе-
но обучението; 
резултати от 
обучението 

подпис на 
учителя 
и ръко-
водителя 
на изда-
ващата 
органи-
зацията/ 
институ-
ция;
печат 

ОГД 7 дни от
датата на 

приключва-
не на учеб-
ното време

43. Справка за 
резултати от 
обучението 

– училища образователна  
и/или трудова 
мобилност

резултати от 
обучението; 
общ успех за 
дипломата за 
средно образо-
вание за учеб-
ната 2002/2003 
година

директор, 
печат

ОГД 7 дни от
датата на 
заявяване

44. Удостовере-
ние за приз-
нат завършен 
гимназиален 
етап/средно 
образование 
и/или профе-
сионална ква-
лификация

– РУО образователна  
и/или трудова 
мобилност; 
право за продъл-
жаване на обра-
зованието

признат гим-
назиален етап/
средно обра-
зование и/или 
професионална 
квалификация; 
оценки прирав-
нени към шесто-
балната система

председа-
тел на ко-
мисията,
печат

ОГД 30 дни от 
датата на 
внасяне на 
докумен-

тите

45. Удостовере-
ние за при-
знат учебен 
срок, клас/
класове или 
основно об-
разование

– РУО образователна  
и/или трудова 
мобилност

Признат уче-
бен срок/клас/
класове/основно 
образование; 
приравнителни 
изпити; оценки, 
приравнени към 
шестобалната 
система

председа-
тел на ко-
мисията,
печат

ОГД 30 дни от 
датата на 
внасяне на 
докумен-

тите

46. Уверение – РУО кандидатстване 
за придобиване 
на правоспособ-
ност за управле-
ние на МПС

признат клас, 
гимназиален 
етап или средно 
образование

председа-
тел на ко-
мисията,
печат

ОГД 30 дни от 
датата на 
внасяне на 
докумен-

тите

47 Служебна бе-
лежка

– РУО кандидатстване 
в V клас на мес-
та, определени с 
държавния план-
прием

признат IV клас председа-
тел на ко-
мисията, 
печат

ОГД 30 дни от 
датата на 
внасяне на 
докумен-

тите

*„Резултати от обучението“ са: оценки по учебните предмети, изучавани по училищния учебен план/индиви-
дуална учебна програма, хорариум учебни часове и общ успех (ако е приложимо).“

§ 9. Създава се приложение № 7 към чл. 50а:
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО  
НА ФИНАНСИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 8 от 2014 г. за условията и реда 
за внос, износ и обмен на органи, тъкани 
и клетки (обн., ДВ, бр. 41 от 2014 г.; изм. и 

доп., бр. 34 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 51а, ал. 1“ се 
заменят с „чл. 48, ал. 1“.

2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „болнична помощ“ 

се добавя „и тъканна банка“;
б) точка 2 се изменя така: 
„2. лечебно заведение за извънболнична 

помощ, регистрирано по реда на чл. 40 от 
Закона за лечебните заведения, в чието удосто-
верение за регистрация са включени дейности 
по асистирана репродукция, осигуряване, 
използване или съхраняване на съответния 
вид репродуктивни клетки;“.

§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 думите „чл. 51а, ал. 1“ се 
заменят с „чл. 48, ал. 1“.

2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „болнична помощ“ 

се добавя „и тъканна банка“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. лечебно заведение за извънболнична 

помощ, регистрирано по реда на чл. 40 от 
Закона за лечебните заведения, в чието удосто-
верение за регистрация са включени дейности 
по асистирана репродукция, осигуряване, 
използване или съхраняване на съответния 
вид репродуктивни клетки;“.

§ 3. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 
след думите „(приложени документи: …………..)“ 
се добавя:

„Заявявам желанието си издаденият ин-
дивидуален административен акт да бъде 
получен:

 чрез лицензиран пощенски оператор на 
адрес: .......................................................................
.............................................................................., 
като декларирам, че пощенските разходи са 
за моя сметка, платими при получаването 
му за вътрешни пощенски пратки, и съм 
съгласен документите да бъдат пренасяни за 
служебни цели.

Индивидуалният административен акт да 
бъде изпратен:

„Приложение № 7  
към чл. 50а

ДО
ДИРЕКТОРА НА 
………………………………………….
гр./с. …………………........…….

З А Я В Л Е Н И Е 
за издаване на оригинал/дубликат на 

………………………………………….…………..…....………………..……
(вид документ – удостоверение, свидетелство, 

диплома)

от ......................................................................………….,
(име, презиме, фамилия)

завършил ………….........................................................., 
(клас, етап, степен на образование)

…………………………………………………………………………………....,
(профил, професия, специалност)

през учебната ……….…........./……………….. година в 
...................................................................................

(вид, наименование и местонахождение на 
институцията)

………………………………………………………………………..…….…...
Издаването на документа се налага поради 
следните причини: ..….............................…….………....
Приложени документи: ...........................................
...................................................................................
За контакти: телефон ………...…., е-mail …………………
Пълномощно № …………..............................................
Пълномощник ………………………………...........................

(име, презиме, фамилия)

Дата: ………… Подпис: ………………….............
(име, фамилия)“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. (1) От учебната 2019/2020 г. личните 

картони, посочени в приложение № 2, и уче-
ническите книжки, посочени в приложение 
№ 4, може да се водят в хартиен и/или в 
електронен вид. 

(2) Институциите може да използват из-
брани от тях софтуерни продукти за водене 
на документите по ал. 1 в електронен вид, 
които осигуряват обработването, наличието 
и контрола на цялата информация, отразена в 
реквизитите на хартиения вариант. След внед-
ряване на електронните раздели за личното 
образователно дело от модул „Документи за 
дейността на институцията“ и разделите за 
попълване в електронен вид за ученическите 
книжки от модул „Деца и ученици“ софтуер-
ните продукти за водене на посочените доку-
менти в електронен вид трябва да осигуряват 
съвместимост с НЕИСПУО.

(3) Документите по ал. 2 се разпечатват по 
реда на чл. 40 и се съхраняват съгласно съот-
ветните срокове, посочени в приложение № 2. 

(4) Електронното водене на документите 
по ал. 1 се осъществява съгласно чл. 9, ал. 4.

§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Красимир Вълчев

3797
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 като международна препоръчана пощен-
ска пратка

 лично от звеното за административно 
обслужване при Изпълнителна агенция „Ме-
дицински надзор“

 по електронен път на електронна поща.“
§ 6. В приложение № 7 към чл. 12, ал. 3 

след думите „(приложени документи: …………..)“ 
се добавя: 

„Заявявам желанието си издаденият ин-
дивидуален административен акт да бъде 
получен:

 чрез лицензиран пощенски оператор на 
адрес: .......................................................................
...................................................................................., 
като декларирам, че пощенските разходи са 
за моя сметка, платими при получаването 
му за вътрешни пощенски пратки, и съм 
съгласен документите да бъдат пренасяни за 
служебни цели.

Индивидуалният административен акт да 
бъде изпратен:

 като вътрешна препоръчана пощенска 
пратка

 като вътрешна куриерска пратка
 като международна препоръчана пощен-

ска пратка
 лично от звеното за административно 

обслужване при Изпълнителна агенция „Ме-
дицински надзор“

 по електронен път на електронна поща.“
§ 7. Навсякъде в наредбата думите „Из-

пълнителната агенция по трансплантация“ и 
„Изпълнителна агенция по трансплантация“ 
се заменят съответно с „Изпълнителната аген-
ция „Медицински надзор“ и „Изпълнителна 
агенция „Медицински надзор“, а абревиатурата 
„ИАТ“ се заменя с „ИАМН“. 

Министър на здравеопазването: 
Кирил Ананиев

Министър на финансите:  
Владислав Горанов
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 като вътрешна препоръчана пощенска 
пратка

 като вътрешна куриерска пратка
 като международна препоръчана пощен-

ска пратка
 лично от звеното за административно 

обслужване при Изпълнителна агенция „Ме-
дицински надзор“

 по електронен път на електронна поща.“
§ 4. В приложение № 3 към чл. 6, ал. 2 

след думите „(приложени документи: …………..)“ 
се добавя: 

„Заявявам желанието си издаденият ин-
дивидуален административен акт да бъде 
получен:

 чрез лицензиран пощенски оператор на 
адрес: .......................................................................
..................................................................................,  
като декларирам, че пощенските разходи са 
за моя сметка, платими при получаването 
му за вътрешни пощенски пратки, и съм 
съгласен документите да бъдат пренасяни за 
служебни цели.

Индивидуалният административен акт да 
бъде изпратен:

 като вътрешна препоръчана пощенска 
пратка

 като вътрешна куриерска пратка
 като международна препоръчана пощен-

ска пратка
 лично от звеното за административно 

обслужване при Изпълнителна агенция „Ме-
дицински надзор“

 по електронен път на електронна поща.“
§ 5. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 3 

след думите „Държави – членки на EC, в 
които ще се разпределят внесените тъкани, 
клетки, биопродукти, репродуктивни клетки 
(ако са известни): .............................................“  
се добавя:

„Заявявам желанието си издаденият ин-
дивидуален административен акт да бъде 
получен:

 чрез лицензиран пощенски оператор на 
адрес: ........................................................................
.............................................................................., 
като декларирам, че пощенските разходи са 
за моя сметка, платими при получаването 
му за вътрешни пощенски пратки, и съм 
съгласен документите да бъдат пренасяни за 
служебни цели.

Индивидуалният административен акт да 
бъде изпратен:

 като вътрешна препоръчана пощенска 
пратка

 като вътрешна куриерска пратка

МИНИСТЕРСТВО 
НА ИКОНОМИКАТА

Наредба за изменение на Наредба № 16-437 
от 2007 г. за условията и реда за извършване 
на дейности с токсичните химически вещест-
ва и техните прекурсори (обн., ДВ, бр. 40 от 
2007 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2013 г., бр. 39 от 

2015 г., бр. 6 от 2019 г.)

§ 1. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3, т. 1 
се изменя така:
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„Приложение № 1 
към чл. 2, ал. 3, т. 1

Образец на заявление за регистрация

Заключителна разпоредба

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“. 
Министър: 

Емил Караниколов
3726
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МИНИСТЕРСТВО  
НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Наредба за отменяне на Наредба № 6 от 
2018 г. за реда за лицензиране на спорт-
ните организации в Република България  

(ДВ, бр. 42 от 2018 г.)

§ 1. Наредба № 6 от 2018 г. за реда за лицен-
зиране на спортните организации в Република 
България (ДВ, бр. 42 от 2018 г.) се отменя. 

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на 

обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър: 

Стоян Андонов
3800

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ 
НАДЗОР

НАРЕДБА № 66 
от 16 май 2019 г. 

относно допълнителните изисквания във 
връзка с класифицирането на инвестиционни 
застрахователни продукти като несложни 
по смисъла на чл. 342, ал. 5 от Кодекса за 

застраховането

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят допъл-
нителните изисквания във връзка с класифи-
цирането на инвестиционни застрахователни 
продукти като несложни по смисъла на чл. 342, 
ал. 5 от Кодекса за застраховането.

(2) С наредбата се осигурява спазването 
на Насоки в рамките на директивата относно 
разпространението на застрахователни продук-
ти относно основаващите се на застраховане 
инвестиционни продукти, включващи струк-
тура, която затруднява клиента да разбере 
съществуващите рискове (ЕIOРА-17/651/2017), 
издадени от Европейския орган за застраховане 
и пенсионно осигуряване.

Г л а в а  в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДО-
ГОВОРИ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 342, АЛ. 5, 
Т. 1, БУКВА „А“ ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРА-

ХОВАНЕТО

Раздел I
Изисквания към договорите за несложни 
инвестиционни застрахователни продукти по 
смисъла на чл. 342, ал. 5, т. 1, буква „а“ от 

Кодекса за застраховането

Чл. 2. (1) Инвестиционен застрахователен 
продукт може да се класифицира по смисъла 
на чл. 342, ал. 5, т. 1, буква „а“ от Кодекса за 
застраховането като несложен, ако отговаря 
на следните изисквания:

1. договорът за инвестиционен застраховате-
лен продукт осигурява експозиция единствено 
към финансовите инструменти, смятани за 
несложни съгласно Директива 2014/65/ЕС 
на Европейския парламент и на Съвета от  
15 май 2014 г. относно пазарите на финансови 
инструменти и за изменение на Директива 
2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (OB, 
L 173/349 от 12 юни 2014 г.), наричана по-на-
татък „Директива 2014/65/ЕС“, както следва:

а) финансовите инструменти по чл. 25, па-
раграф 4, буква а) от Директива 2014/65/ЕС;

б) финансовите инструменти, покриващи 
критериите по чл. 57 на Делегиран регламент 
(ЕС) 2017/565 на Комисията от 25 април 
2016 г. за допълване на Директива 2014/65/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на организационните изисква-
ния и условията за извършване на дейност от 
инвестиционните посредници и за даването 
на определения за целите на посочената ди-
ректива (OB, L 87/1 от 31 март 2017 г.);

в) инструментите, които не са били оп-
ределени като сложни съгласно Насоки на 
Европейския орган за ценни книжа и пазари 
за сложните дългови инструменти и структу-
рираните депозити (ESMA/2015/1787);

2. договорът не включва структура, която 
затруднява ползвателя на застрахователни 
услуги да разбере съществуващите рискове.

(2) Застрахователят, съответно застрахо-
вателният посредник, извършва оценка дали 
договорите включват структура по ал. 1, т. 2, 
като отчита наличието на характеристиките 
по чл. 3 – 6.

Раздел II
Договорни характеристики, свързани с про-
мени в естеството на договора и правото на 
откуп на инвестиционния застрахователен 

продукт

Чл. 3. Застрахователят, съответно застрахо-
вателният посредник, определя като договор, 
включващ структура, която затруднява полз-
вателя на застрахователни услуги да разбере 
съществуващите рискове, договор, който 
съдържа някоя от следните характеристики:

1. включва клауза, условие или предпос-
тавка, които позволяват на застрахователя 
да промени съществено естеството, рисковия 
профил или профила на изплащане по инвес-
тиционния застрахователен продукт;

2. няма опции за откупуване или реали-
зиране по друг начин на инвестиционния 
застрахователен продукт на стойност, която 
е налична за ползвателя на застрахователни 
услуги или може да бъде установена от него 
при поискване на базата на правила, които 
са ясно определени в договора и обявени 
пред него;
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3. съществуват преки или непреки раз-
ходи и такси, в резултат на които, макар 
технически да има опции за откупуване на 
инвестиционния застрахователен продукт, 
това би могло да доведе до неоправдани вреди 
за ползвателя на застрахователни услуги, тъй 
като разноските са непропорционални спря-
мо разходите за застрахователя във връзка 
с откупуването.

Раздел III
Договорни характеристики, свързани с оп-
ределянето на стойността на падежа или 
откупната стойност, или сумата за изплащане 

при смърт

Чл. 4. (1) Застрахователят, съответно за-
страхователният посредник, оценява въз-
действието на механизмите, които определят 
стойността на падежа или откупната стойност, 
или сумата за изплащане при смърт, и дали 
те затрудняват ползвателя на застрахователни 
услуги да разбере съществуващите рискове, 
освен ако тези механизми произтичат пряко 
от националното законодателство, насочено 
конкретно към защита на интересите на по-
требителите.

(2) Като част от оценката застрахователят, 
съответно застрахователният посредник, опре-
деля като договор, включващ структура, която 
затруднява ползвателя на застрахователни 
услуги да разбере съществуващите рискове, 
договор, който съдържа някоя от следните 
характеристики:

1. стойността на падежа или откупната 
стойност, или сумата за изплащане при 
смърт зависи от променливи, определени от 
застрахователя, чието въздействие би било 
трудно да бъде разбрано от ползвателя на 
застрахователни услуги;

2. стойността на падежа или откупната 
стойност, или сумата за изплащане при 
смърт се основава на различни видове инвес-
тиционна експозиция или стратегии, чието 
комбинирано въздействие би било трудно да 
бъде разбрано от ползвателя на застрахова-
телни услуги;

3. стойността на падежа или откупната 
стойност, или сумата за изплащане при смърт 
може да варира често и/или значително в 
различни моменти от време през срока на 
договора или защото са изпълнени някои 
предварително определени прагови условия, 
или защото са достигнати определени вре-
меви точки, освен в случаите на промени на 
стойността на падежа или откупната стойност, 
или сумата за изплащане при смърт поради 
изплащане на доброволни бонуси;

4. съществува гарантирана стойност на 
падежа или откупна стойност, или сума за 
изплащане при смърт, която подлежи на 
условия или времеви ограничения, чието 

въздействие би било трудно да бъде разбра-
но от ползвателя на застрахователни услуги, 
освен в случаите на промени в стойността на 
падежа или откупната стойност, или сумата 
за изплащане при смърт поради изплащане 
на доброволни бонуси.

Раздел IV
Договорни характеристики, свързани с раз-

ходите

Чл. 5. (1) Като част от оценката дали до-
говорът включва структура, която затруднява 
ползвателя на застрахователни услуги да раз-
бере съществуващите рискове, застраховате-
лят, съответно застрахователният посредник, 
оценява дали ползвателят на застрахователни 
услуги би бил затруднен да разбере разходите, 
в частност условията, съгласно които разходите 
могат значително да се променят по време на 
срока на договора, включително в зависимост 
от резултата от инвестицията.

(2) Когато разходите произтичат пряко 
от националното законодателство, насочено 
конкретно към защита на интересите на по-
требителите, те не се смятат за включващи 
структура, която затруднява ползвателя на 
застрахователни услуги да разбере същест-
вуващите рискове.

Раздел V
Договорни характеристики, свързани с бе-
нефициера (ползващото се лице) по живото- 

застрахователния договор

Чл. 6. Когато застрахователният договор 
позволява ползвателят на застрахователни ус-
луги да използва нестандартна формулировка, 
за да определи лицето, което има право да 
получи обезщетенията по съответния договор 
(клауза за ползващо лице), което може да 
доведе до затруднения при определянето на 
ползващото се лице и би могло да създаде 
трудности за ползващото се лице за получаване 
на обезщетенията при смърт на титуляря на 
полицата, застрахователят, съответно застра-
хователният посредник, определя договора 
като договор, включващ структура, която 
затруднява ползвателя на застрахователни 
услуги да разбере съществуващите рискове.

Г л а в а  т р е т а

ИЗИСКВАНИЯ, ПРИЛОЖИМИ КЪМ ДРУ-
ГИ НЕСЛОЖНИ ИНВЕСТИЦИИ ПОСРЕД-
СТВОМ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ 
СЪГЛАСНО ЧЛ. 342, АЛ. 5, Т. 1, БУКВА „Б“ 

ОТ КОДЕКСА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО

Чл. 7. (1) Инвестиционен застрахователен 
продукт може да се класифицира по смисъла 
на чл. 342, ал. 5, т. 1, буква „б“ от Кодекса за 
застраховането като несложен, когато догово-
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рът не включва структура, която затруднява 
ползвателя на застрахователни услуги да раз-
бере съществуващите рискове.

(2) Застрахователите, съответно застрахова-
телните посредници, извършват оценка дали 
договорите включват структура по ал. 1, като 
за договорните характеристики, свързани със:

1. определянето на стойността на падежа 
или откупната стойност, или сумата за изпла-
щане при смърт, се прилага чл. 4;

2. разходите, се прилага чл. 5;
3. ползващото лице по застрахователния 

договор, се прилага чл. 6.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА 
РАЗПОРЕДБА

Чл. 8. Лицата, които са извършили нару-
шение на наредбата, както и лицата, които са 
допуснали извършването на такива нарушения, 
се наказват при условията и по реда на част 
осма от Кодекса за застраховането.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Доброволни бонуси“ са бонуси по за-

страхователния договор, чиито предоставяне 
или непредоставяне и размер съгласно усло-
вията на застрахователния договор зависят 
от преценката на застрахователя.

2. „Стандартна формулировка на клаузата 
за ползващо се лице“ е формулировка, която 
определя ползващото лице еднозначно и по 
начин, който разкрива нисък риск от затруд-
нение за определянето му във времето, като 
напр. законните наследници на застрахова-
щото лице.

3. „Нестандартна формулировка на клаузата 
за ползващо се лице“ е налице:

а) когато ползващото се лице е определено 
едновременно с родов и индивидуален крите-
рий, които към датата на застрахователното 
събитие (падежа) може да не съвпадат (напр. 
определяне на ползващото лице като съпруг 
и едновременно с личното му име) или да не 
обхващат същото множество от лица (напр. 
определяне на децата на застрахования и из-
брояване на техните имена, без да се отчита 
възможността за тяхното увеличаване към 
датата на падежа);

б) когато ползващото се лице е индивиду-
ализирано, но не е посочено заместващо лице 
в случай на негова смърт към датата на за-
страхователното събитие (падежа);

в) в други случаи, при които определянето 
на ползващите лица би могло да затрудни 
тяхното индивидуализиране към датата на 
застрахователното събитие (падежа) и отсъст-
вието на съвет от страна на разпространителя 

на застрахователни услуги преди сключване 
на договора би могло да доведе до нежелани 
от застраховащото лице последствия.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Наредбата се издава на основание 

чл. 342, ал. 13 от Кодекса за застраховането и 
е приета с Решение № 689-Н от 16 май 2019 г. 
на Комисията за финансов надзор.

За председател: 
Диана Йорданова

3869

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 28 от 2006 г. за условията и реда 
за провеждане на изпит за професионална 
квалификация на застрахователните брокери 
и за признаване на квалификация, придобита 

в държава членка (ДВ, бр. 42 от 2006 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата след 
думите „държава членка“ се поставя запетая 
и се добавя „и за регистрация на материалите 
за професионално обучение“.

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „или контролен“ се за-

личават;
б) създават се т. 4 и 5:
„4. бъде определено да отговаря за и да 

управлява дейността по разпространение на 
застрахователни продукти с решение на ком-
петентен орган на брокера съгласно закона и 
учредителния акт на брокера;

5. заема ръководна длъжност в застрахо-
вателен брокер, отговорна за извършване на 
дейностите по разпространение на застрахо-
вателни продукти.“

2. Създава се ал. 3:
„(3) С наредбата се определят и изисквани-

ята за регистрация на програма за обучение, 
конспект, процедурни правила за провеждане 
на изпит и правила за оценяване на орга-
низация за провеждане на професионално 
обучение на лица, които постъпват на работа 
в застрахователен брокер на длъжност, която 
предвижда непосредствена заетост с дейности 
по разпространение на застрахователни про-
дукти.“

§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. лицето има професионален опит в об-

ластта на застраховането и е:
а) преминало обучение по чл. 292, ал. 1 

или 2 от Кодекса за застраховането при за-
страховател, или

б) преминало обучение по чл. 304, ал. 4 
от Кодекса за застраховането, удостоверено с 
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документ за успешното полагане на изпит от 
организацията, провела обучението;“.

2. В ал. 3 думата „последователни“ се 
заличава, а накрая се поставя запетая и се 
добавя „както и опит по чл. 83 от Кодекса за 
застраховането“.

§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 1, ал. 1 подават в комиси-

ята заявление за допускане до изпит по образец, 
утвърден от заместник-председателя, ръко-
водещ управление „Застрахователен надзор“, 
наричан по-нататък „заместник-председателя“. 
В заявлението се посочват серия и номер на 
диплома за завършено висше образование в 
Република България, съответно номер и дата 
на удостоверение от Националния център за 
информация и документация за признаване на 
диплома за висше образование, издадена от 
чуждестранно висше училище, както и адрес 
на електронна поща за кореспонденция със 
съответното лице.“

2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) точка 1 се изменя така:
„1. документ, удостоверяващ обстоятел-

ствата по чл. 303, ал. 1, т. 1 от Кодекса за 
застраховането – за лице, което не е български 
гражданин;“

б) точка 2 се изменя така:
„2. нотариално заверено копие от диплома 

за висше образование, придобита в Републи-
ка България преди 1.01.2012 г., съответно с 
легализиран превод на диплома за висше 
образование, придобита във висше училище 
извън Република България;“

в) точка 3 се изменя така:
„3. декларация за обстоятелствата по 

чл. 303, ал. 1, т. 2 – 4 от Кодекса за застра-
ховането.“

§ 5. В чл. 4 т. 1 се изменя така:
„1. заявителят не отговаря на изисквани-

ята по чл. 303, ал. 1, т. 1 – 4 от Кодекса за 
застраховането или няма висше образование 
или придобитото висше образование в чуж-
дестранно висше училище не е признато по 
реда на Наредбата за държавните изисквания 
за признаване на придобито висше образо-
вание и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища, приета с ПМС 
№ 168 от 2000 г.;“.

§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Върховния администра-

тивен съд“ се заменят с „Административния 
съд – София област“.

2. В ал. 2 думите „7-дневен“ се заменят с 
„3-дневен“.

§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. Тематичният обхват на изпита 

включва минималните изисквания за профе-
сионални знания и умения по приложение № 3 

към Кодекса за застраховането. Комисията 
публикува реда за провеждането на изпита и 
правилата за оценяване не по-късно от един 
месец преди датата на изпита на електронната 
си страница в интернет.“

§ 8. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Изпитът е писмен и анонимен. 

Начинът за провеждане на изпита е чрез 
решаване на тест.

(2). Изпитът се провежда от изпитна коми-
сия от нечетен брой членове – най-малко от 
петима, включително един представител на 
браншови организации на застрахователите и 
един представител на браншови организации 
на застрахователните брокери.

(3) Заместник-председателят уведомява 
браншовите организации на застрахователите 
и на застрахователните брокери най-малко три 
месеца преди датата на провеждане на изпита 
и им предоставя срок от един месец за даване 
на предложения за представители, които да 
участват в изпитната комисия. Представите-
лите трябва да отговарят на изискванията по 
чл. 303, ал. 1 и 2 от Кодекса за застраховането 
или да са хабилитирани преподаватели по 
застраховане или по застрахователно право 
във висши училища, които отговарят на из-
искванията на чл. 303, ал. 1 от Кодекса за 
застраховането.

(4) Когато в срока по ал. 3, изр. първо, 
браншовите организации не предложат пред-
ставители или когато предложените предста-
вители не отговарят на изискванията по ал. 3, 
изр. второ, заместник-председателят предлага 
по своя инициатива по един представител 
на браншовите организации на застрахова-
телите и един представител на браншовите 
организации на застрахователните брокери, 
които отговарят на изискванията по ал. 3, изр. 
второ. Когато в срока по ал. 3, изр. първо, 
браншовите организации предлагат повече 
от един представител за съответния бранш, 
заместник-председателят предлага по своя 
инициатива представител на браншовите 
организации на застрахователите, съответно 
представител на браншовите организации на 
застрахователните брокери, измежду предло-
жените представители.

(5) Комисията определя членовете на из-
питната комисия така, че изпитната комисия 
като цяло да разполага с квалификация и 
опит, които да є позволят ефективно да оце-
нява наличието на професионални знания и 
умения по смисъла на приложение № 3 към 
Кодекса за застраховането.

(6) Съставът на изпитната комисия и редът 
за нейната работа се определят с решение на 
комисията по предложение на заместник-пред-
седателя в срок не по-късно от шест седмици 
преди датата на провеждане на изпита. С цел 
предотвратяване на конфликти на интереси 
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се определят и най-малко по един резервен 
член за всеки основен член от състава на из-
питната комисия, които да участват в нейната 
работа при основание за отвод. С решението 
комисията по предложение на заместник-пред-
седателя може да определи възнаграждение 
на членовете на изпитната комисия, които не 
са в трудови правоотношения с комисията.

(7) В срок до две седмици преди датата 
на провеждане на изпита изпитната комисия 
представя на комисията проект на тест за 
неговото провеждане.

(8) Комисията по предложение на замест-
ник-председателя утвърждава теста в срок 
до три дни преди датата на провеждане на 
изпита, като може да внесе промени в пред-
ложения проект.

(9) Комисията осигурява условия за спаз-
ване на поверителност на теста и другите 
материали за провеждане на изпита и за 
избягване на конфликт на интереси.

(10) Членовете на комисията, служителите 
от нейната администрация, които участват в 
производството по утвърждаването на теста, 
и членовете на изпитната комисия опазват 
получената информация относно теста и 
другите материали за провеждане на изпита 
като професионална тайна. Членовете на 
изпитната комисия подават декларации за 
липса на конфликт на интереси, а членовете 
на изпитната комисия, които не са членове на 
комисията или служители на нейната адми-
нистрация, подават декларации и за опазване 
на професионалната тайна.“

§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Лицата“ се заменят с 
„На лицата“, а думите „получават сертифи-
кат, издаден от заместник-председателя“ се 
заменят със „се издава сертификат, подписан 
от председателя на комисията“.

2. В ал. 2 думите „заместник-председателя“ 
се заменят с „комисията“.

3. В ал. 4 думите „т. 9“ се заменят с „т. 12“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Алинея 4 не се прилага, когато през 

периода след издаване на сертификата лицето 
е извършвало дейност на длъжност, която 
предвижда непосредствена заетост с дейности 
по разпространение на застрахователни про-
дукти и е спазено изискването за неговото 
продължаващо професионално обучение и 
развитие по чл. 292, ал. 2, чл. 304, ал. 2 или 
чл. 317, ал. 3 от Кодекса за застраховането.“

§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „подават заявление за 
признаването є в комисията“ се заменят с 
„подават в комисията заявление за признаване 
на придобитата квалификация по образец, 
утвърден от заместник-председателя“.

2. В ал. 3 думите „чл. 158“ се заменят с 
„чл. 307“.

§ 11. В чл. 14 т. 1 се изменя така:
„1. заявителят не отговаря на изисквани-

ята по чл. 303, ал. 1, т. 1 – 4 от Кодекса за 
застраховането или няма висше образование, 
или придобитото висше образование в чуж-
дестранно висше училище не е признато по 
реда на Наредбата за държавните изисквания 
за признаване на придобито висше образо-
вание и завършени периоди на обучение в 
чуждестранни висши училища;“.

§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Върховния администра-

тивен съд“ се заменят с „Административния 
съд – София област“.

2. В ал. 2 думите „7-дневен“ се заменят с 
„3-дневен“.

§ 13. Създава се глава четвърта с чл. 18 – 26:

„ Г л а в а  ч е т в ъ р т а

РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕ-
НИЕ, КОНСПЕКТ, ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИ-
ЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ И ПРА-
ВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, КОИТО ПОСТЪП-
ВАТ НА РАБОТА В ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН 

БРОКЕР

Чл. 18. (1) Всяка организация, която възна-
мерява да провежда професионално обучение 
по чл. 304, ал. 4 от Кодекса за застраховането, 
регистрира в комисията:

1. програма за обучение;
2. конспект;
3. процедурни правила за провеждане на 

изпит, и
4. правила за оценяване.
(2) Организацията, която провежда профе-

сионално обучение по чл. 304, ал. 4 от Кодекса 
за застраховането, е длъжна да актуализира 
материалите по ал. 1, т. 1 и 2 съобразно из-
мененията в нормативната уредба, промените 
на пазара на застрахователни продукти и 
съобразно развитието на научните знания в 
съответната област.

(3) Актуализацията на материалите по 
ал. 1, т. 1 и 2 за отразяване на измененията 
в нормативната уредба се извършва в срок не 
по-късно от един месец след влизане в сила 
на съответните изменения.

(4) Организацията извършва преглед на ма-
териалите по ал. 1, т. 1 и 2 най-малко веднъж 
годишно във връзка с промените на пазара 
на застрахователни продукти и в развитието 
на научните знания и при необходимост из-
вършва актуализация в тях.

(5) Комисията може да информира орга-
низациите за съответните промени и за необ-
ходимостта от актуализация на материалите 
по ал. 1, т. 1 и 2.
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(6) Организацията е длъжна да регистрира 
в комисията всяка актуализация по ал. 2 и 
всяка друга промяна в материалите по ал. 1 в 
7-дневен срок от датата на нейното приемане. 
Когато при прегледа по ал. 4 не е констатирана 
необходимост от актуализация на материалите 
по ал. 1, т. 1 и 2, организацията информира 
комисията за това в 7-дневен срок от датата 
на извършване на прегледа.

(7) След изтичане на срока за актуализация 
по ал. 3, съответно срока за преглед по ал. 4, 
организацията не може да прилага материали 
по ал. 1, т. 1 и 2, които не са актуализирани, 
съответно не им е извършен преглед. Орга-
низацията не може да прилага материали 
по ал. 1, които са актуализирани, но не са 
регистрирани в комисията.

Чл. 19. Програмата по чл. 18, ал. 1, т. 1 
гарантира овладяването на професионалните 
знания и умения по приложение № 3 на Ко-
декса за застраховането и трябва да съдържа:

1. подробно описание на знанията и умени-
ята, чието усвояване се предвижда в рамките 
на всеки елемент на разделите на приложение 
№ 3 на Кодекса за застраховането, за да се 
осигури точното изпълнение на задълженията 
на лицето, което ще извършва дейност по 
разпространение на застрахователни продукти;

2. описание на модулите, в които е обо-
собено усвояването на знанията и уменията 
и тяхното съдържание, когато са предвидени 
модули;

3. описание на формите на обучение (при-
съствена, дистанционна или комбинация от 
тях) и на тяхното материално и техническо 
осигуряване;

4. описание на продължителността на обу-
чението като цяло и по всеки модул поотделно 
(когато са предвидени модули), която е плани-
рана по начин, който позволява усвояването 
на знанията и уменията, предвидени по т. 1;

5. броя, квалификацията и опита на препо-
давателите във всяка област на знанията по 
т. 1, чието усвояване е предвидено в програ-
мата, като преподавателите се посочват заедно 
със справка за тяхната квалификация и опит, 
който не може да е по-малък от две години.

Чл. 20. (1) Конспектът по чл. 18, ал. 1, т. 2 
трябва да:

1. обхваща всеки един от елементите на 
приложение № 3 към Кодекса за застрахова-
нето, като се отчитат особеностите на тези 
елементи във всеки от разделите на прило-
жението;

2. обхваща изцяло програмата по чл. 18, 
ал. 1, т. 1;

3. съдържа списък на нормативните актове, 
учебните помагала и другите източници на 
информация, обезпечаващи усвояването на 
знанията и уменията, подлежащи на оценяване.

Чл. 21. Процедурните правила за провеж-
дане на изпит по чл. 18, ал. 1, т. 3 трябва да:

1. определят писмена форма на провежда-
не на изпита, включително използват ли се 
електронни устройства;

2. определят метода на изпитване (реша-
ване на тест, решаване на казус, писмена 
разработка на въпроси от конспекта и др.);

3. определят ясни критерии относно лицата, 
които ще разработват изпитните материали 
за оценка на придобитите знания и умения, 
за да се гарантира тяхната добра репутация, 
професионална квалификация и опит във 
всяка област на знанията, която е предмет 
на проверка в рамките на тематичния обхват 
на конспекта;

4. определят процеса за разработване на 
изпитните материали и гарантират, че тези 
материали осигуряват пълна оценка на зна-
нията и уменията на обучаваните лица;

5. определят реда за провеждане на изпита 
като последователност от действия и продъл-
жителност;

6. гарантират опазване на поверителността 
на информацията относно изпитните ма-
териали, честното провеждане на изпита и 
предвиждат мерки за недопускане на влияние 
върху резултатите от изпита.

Чл. 22. (1) Правилата за оценяване по 
чл. 18, ал. 1, т. 4 трябва да:

1. определят критериите, по които се прие-
ма, че оценяваното лице е издържало изпита;

2. определят ясни критерии относно лица-
та, които ще извършват оценяването, за да се 
гарантира тяхната добра репутация, професи-
онална квалификация и опит във всяка област 
на знанията, която е предмет на проверка в 
рамките на тематичния обхват на конспекта;

3. определят реда за оформяне на резулта-
тите от изпита, включително реда за издаване 
на сертификат на успешно положилите изпита, 
включително и вписването им в регистъра 
по чл. 23, т. 5;

4. гарантират обективна, безпристрастна и 
подлежаща на проверка преценка на знанията 
на оценяваните лица.

(2) Правилата за оценяване по чл. 18, 
ал. 1, т. 4 трябва да предвиждат възможност 
за оценяваните лица да се запознаят с извър-
шената оценка на положения от тях изпит 
и да изискат повторна проверка и повторна 
оценка на положения изпит. Запознаването с 
резултатите от изпита лицата извършват 
лично в присъствието на член на изпитната 
комисия. Срокът по предходното изречение, 
както и изискването на повторна проверка и 
повторно оценяване се извършва в срок до 20 
работни дни от обявяването на резултатите.

(3) Лицата по ал. 1, т. 2 и лицата по чл. 21, 
т. 3 могат да бъдат едни и същи.
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(4) Резултатите от изпита се оформят в 
протокол с оценка съгласно правилата за 
оценяване. Протоколът се подписва от всички 
лица, извършили оценяването.

Чл. 23. (1) С правилата по чл. 18, ал. 1, 
т. 4 организацията, провеждаща обучението, 
следва да гарантира изготвянето и съхраня-
ването на документацията за професионално 
обучение, в това число на:

1. протоколи за допускане до изпит;
2. протоколи за резултатите от проведен 

изпит;
3. материали от проведения изпит;
4. протоколи от направени проверки по 

чл. 22, ал. 2;
5. регистър на издадените сертификати.
(2) В правилата по чл. 18, ал. 1, т. 4 органи-

зацията, провеждаща обучението, предвижда, 
че документацията по ал. 1, т. 1, 3 и 4 се съх-
ранява за срок от 5 години, а документацията 
по ал. 1, т. 2 и регистърът по ал. 1, т. 5 се 
съхраняват за срок от 50 години при спазване 
на изискванията за защита на личните данни.

(3) В правилата по чл. 18, ал. 1, т. 4 органи-
зацията, провеждаща обучението, предвижда 
възможност и ред за извършване на справка 
в регистъра по ал. 1, т. 5 за редовността на 
сертификатите, които издава организацията 
при успешно полагане на изпита.

Чл. 24. (1) За регистрация на материалите 
по чл. 18, ал. 1 организацията подава заявление 
до комисията, към което прилага:

1. информация за наименование, ЕИК, ад-
рес за кореспонденция, адрес на електронна 
поща и телефонен номер;

2. кратко представяне на дейността на 
организацията;

3. материалите по чл. 18, ал. 1;
4. писмена обосновка за съответствието на 

представените материали с всяко от изисква-
нията по чл. 19, 20, 21 и 22.

(2) Ако представените данни и документи 
са непълни или нередовни или е нужна до-
пълнителна информация или доказателства 
за верността на данните, заместник-председа-
телят изпраща съобщение и определя срок за 
отстраняване на констатираните непълноти и 
несъответствия или за предоставяне на иска-
ната допълнителна информация и документи, 
който срок не може да е по-кратък от 7 дни.

(3) Комисията по предложение на замест-
ник-председателя се произнася по заявлението 
в едномесечен срок от подаването му, а когато 
са били поискани допълнителни данни и доку-
менти – в 7-дневен срок от получаването им, 
съответно от изтичането на срока по ал. 2. 
Комисията отказва регистрация на матери-
алите по чл. 18, ал. 1, ако те не отговарят на 
някое от изискванията по чл. 19, 20, 21 или 

22. Решението се мотивира писмено и под-
лежи на обжалване пред Административния 
съд – София област, по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

(4) Заявителят се уведомява писмено за 
взетото решение в 3-дневен срок от издава-
нето му.

(5) Когато заявлението за регистрация бъде 
уважено, комисията вписва организацията в 
списък, който се публикува на страницата на 
комисията в интернет.

(6) За регистрация на промяна в един или 
повече от материалите по чл. 18, ал. 1 орга-
низацията подава заявление до комисията, 
към което прилага:

1. съответния материал с отразени промени;
2. съответния материал в режим просле-

дяване на промените;
3. кратко обяснение за причините, обусла-

вящи промените, заедно с обосновка за съот-
ветствие с изискванията по чл. 19, 20, 21 и 22.

(7) За разглеждане на заявлението по ал. 6 
се прилагат съответно ал. 2 – 5.

Чл. 25. (1) Комисията по предложение 
на заместник-председателя с решение спира 
регистрацията:

1. когато установи, че програмата или 
конспектът по чл. 18, ал. 1, т. 1 или 2 не са 
актуализирани в съответствие с изискването 
по чл. 18, ал. 2;

2. когато установи, че обучението, раз-
работването на изпитните материали за 
оценка на придобитите знания и умения или 
оценяването се извършват от лица, които не 
отговарят на критериите, които се съдържат 
в регистрираните материали.

(2) Заместник-председателят уведомява 
организацията за спирането на регистрацията 
в срок от три дни от датата на вземане на 
решението по ал. 1. Спирането на регистра-
цията се вписва в списъка по чл. 24, ал. 5.

(3) Регистрацията, която е спряна на 
основание ал. 1, т. 1, се възстановява след 
регистриране на съответните актуализации 
в материалите по чл. 18, ал.1 по реда на 
чл. 24, ал. 6.

(4) Организация, чиято регистрация е 
спряна на основание ал. 1, т. 2, може да 
подаде заявление за подновяване на регис-
трацията по реда на чл. 24, ал. 1 не по-рано 
от една година от издаване на решението по 
ал. 1, като представи подходящи гаранции 
за повторно недопускане на установеното 
нарушение. Комисията по предложение на 
заместник-председателя се произнася по заяв-
лението по реда на чл. 24, ал. 3, като обсъди 
представените гаранции.

(5) За периода на спиране на регистрацията 
организацията не може да провежда профе-
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сионално обучение и изпити, а проведените 
такива не се признават за действителни.

Чл. 26. (1) Комисията по предложение на 
заместник-председателя отписва организаци-
ята от списъка по чл. 24, ал. 5 по искане на 
организацията. Комисията се произнася по 
искането в едномесечен срок от подаването му.

(2) Комисията по предложение на замест-
ник-председателя може да отпише организа-
цията от списъка по чл. 24, ал. 5:

1. когато в срок до 1 година от спиране 
на регистрацията на основание чл. 25, ал. 1, 
т. 1 регистрацията не е възстановена при 
условията на чл. 25, ал. 3;

2. когато в срок до 2 години от спиране 
на регистрацията на основание чл. 25, ал. 1, 
т. 2 регистрацията не е възстановена при 
условията на чл. 25, ал. 4.

(3) Заместник-председателят уведомява 
организацията за отписването є от списъка 
по чл. 24, ал. 5 в срок от три дни от датата 
на вземане на решението за отписване.

(4) След отписване на организация от 
списъка по чл. 24, ал. 5 организацията не 
може да провежда професионално обучение и 
изпити, а проведените такива не се признават 
за действителни.“

§ 14. В § 6 от преходните и заключителните 
разпоредби думите „чл. 157, ал. 7“ се заменят 
с „чл. 303, ал. 7 и чл. 304, ал. 5“.

Заключителна разпоредба
§ 15. Наредбата е приета с Решение № 690-Н 

от 16 май 2019 г. на Комисията за финансов 
надзор.

За председател: 
Диана Йорданова

3873

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
„МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Задължителни правила за изменение и до-
пълнение на Задължителните правила за 
морските пристанища на Република България  
(обн., ДВ, бр. 50 от 2009 г.; изм., бр. 55 от 

2011 г. и бр. 57 от 2012 г.)

§ 1. В дял втори „Правила за българските 
морски пристанища“, глава шеста „Правила 
за деклариране, маркиране, товарене и раз-
товарване на опасни и специални товари“ 
раздел II се отменя.

§ 2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Пилотажът е задължителен 

при придвижването на кораби от подходите 
към пристанищните и заводските акватории 
до кейовите места и извеждането им до чисти 
води, преместването им в акваториите на раз-
стояние, по-голямо от една корабна дължина, 

въвеждане и извеждане на кораби в ремонтни 
съоръжения, придвижване по вътрешните 
канали и езера и поставяне на кораби борд 
на борд за провеждане на претоварни или 
други операции на рейда.

(2) От задължителен пилотаж се осво-
бождават:

1. специалните кораби, както са опре-
делени в чл. 5 от Кодекса на търговското 
корабоплаване;

2. влекачите, опериращи в съответния 
пристанищен район като оператори на прис-
танищна услуга „буксировка“;

3. корабите с големина под 100 БТ;
4. корабите между 101 и 300 БТ по преценка 

и след писмено разрешение от капитана на 
пристанището, за чийто пилотажен район е 
искането.

(3) Разпоредбата по ал. 2 не се прилага 
по отношение на танкери и кораби, които 
пренасят опасни товари.

(4) При упражняване на правомощията 
си по ал. 2, т. 4 от този член капитанът на 
пристанището следва да направи оценка на 
наличните хидрометеорологични условия в 
района, оборудването и маневрените качест-
ва на съответния кораб, както и компетент-
ността на капитана на кораба, включително 
възможността му да осъществява ефективна 
комуникация с дежурния оператор на бреговия 
център, обслужващ съответния район в рамките 
на Системата за управление на трафика и ин-
формационно обслужване на корабоплаването.

(5) Изпълнителната агенция „Морска ад-
министрация“ може да разшири обхвата на 
задължителния пилотаж в случаите, когато 
съществуват рискове за корабоплаването 
при придвижвания или дейности, както и в 
случаите на опасност за нарушаване на еко-
логичното равновесие.

(6) В случаите по ал. 5 капитаните на 
пристанищата издават разпореждания за всеки 
конкретен случай.“

§ 3. В чл. 35, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. район № 5 е предназначен за кораби 

под карантина и за кораби, превозващи опас-
ни товари, и е ограничен от линиите, които 
съединяват точките: 1. Ш = 42°30'.00 С / Д = 
027°34'.90 И; 2. Ш = 42°30'.00 С / Д = 027°36'.10 И;  
3. Ш = 42°29'.40 С / Д = 027°36'.10 И; 4. Ш = 
42°29'.40 С / Д = 027°34'.90 И.“

Заключителна разпоредба
§ 4. Задължителните правила влизат в сила 

от деня на обнародването им в „Държавен 
вестник“.

Изпълнителен директор: 
Живко Петров

3778
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наред-
ба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен 
регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и 
доп., бр. 31 от 2012 г., бр. 93 от 2015 г., бр. 81 и 
103 от 2016 г., бр. 21 от 2017 г., бр. 37 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Физическите и юридическите лица 

могат да получават информация относно 
кредитната си задлъжнялост по реда на 
чл. 21 – 23.“

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения: 

1. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. регистрационен формуляр за включване 

в информационната система на Централния 
кредитен регистър.“

2. В ал. 3:
а) след думите „по чл. 4, ал. 1“ се поставя 

запетая и се добавя „т. 1 и 2“;
б) в края след думите „при БНБ“ точката 

се заменя със запетая и след нея се добавя 
„а от институциите и дружествата по чл. 4, 
ал. 1, т. 3 в срок до шест месеца от датата 
на подаване на писмено уведомление в БНБ 
по реда на чл. 21, ал. 2 и чл. 42, ал. 2 от 
ЗПУПС.“

3. В ал. 4, т. 2 в края думите „служебни-
те им задължения, и контролът над тях“ се 
заменят със „служебните им задължения 
по повод на конкретни проверки, както и 
контролът над тях“. 

§ 3. В чл. 8, ал. 1, т. 5 след втория съюз 
„или“ се добавя предлогът „на“, а думите „или 
при прекратяване на дейността по чл. 21 от 
ЗПУПС“ се заменят с „по реда на ЗПУПС, 
както и в случаите, когато платежна инсти-
туция или дружество за електронни пари не 
извършва дейност по чл. 21 от ЗПУПС за 
повече от 12 месеца“.

§ 4. В чл. 10, ал. 3 думата „текущото“ се 
заличава, а думата „състояние“ се заменя 
със „състоянието“.

§ 5. В чл. 21, ал. 2 думите „съгласно 
чл. 32, ал. 1 от Закона за личните данни“ 
се заличават.

§ 6. В чл. 22 се създават ал. 7 и 8:
„(7) Заявление за информация от регис-

търа по електронен път се подава лично от 
физическо лице, което трябва да притежава 
квалифицирано удостоверение за квалифици-
ран електронен подпис (КУКЕП), издадено от 
регистриран доставчик на удостоверителни 
услуги по реда на Закона за електронния 
документ и електронните удостоверителни 
услуги. КУКЕП следва да съдържа иденти-
фикатор ЕГН на физическото лице.

(8) Дължимата такса за заявление по ал. 7 
се заплаща чрез виртуален ПОС терминал 
по реда на чл. 28, ал. 1, т. 7 – 9.“

§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 3:
а) след изречение първо се добавя из-

речението: „Ако искането не отговаря на 
изискванията на тази наредба, заявителят 
се уведомява, че информация от регистъра 
ще му бъде предоставена при отстраняване 
на констатираните несъответствия.“;

б) досегашното изречение второ става 
изречение трето.

2. Създава се ал. 4:
„(4) Физическо лице получава електронна 

справка чрез информационната система на 
регистъра в срока, определен в чл. 21, ал. 2 
или в чл. 28, ал. 1, т. 7 – 9.“

§ 8. В чл. 28 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „по електронен път“ 

думата „във“ се заменя с „в един“;
б) в т. 5 след цифрата „4“ се добавя „ра-

ботни“;
в) създават се т. 7, 8 и 9:
„7. за издаване на справка за информация 

в регистъра за физическо лице по електронен 
път в срок до 7 работни дни – 1 лв.;

8. за издаване на справка за информация 
в регистъра за физическо лице по електронен 
път в срок до 24 часа – 5 лв.;

9. за издаване на справка за информация 
в регистъра за физическо лице по електро-
нен път в срок до 4 работни часа – 10 лв.“.

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Сроковете за извършване на справки 

текат в рамките на работното време след 
регистрирането в БНБ на заявлението за 
извършване на справка и необходимите 
документи, а когато електронно заявление 
по чл. 22, ал. 7 е постъпило след края на 
работното време, сроковете започват да текат 
считано от следващия работен ден.“

§ 9. В приложението към чл. 29 се правят 
следните изменения и допълнения: 

1. В т. 3, 4 и 5 след думите „по електро-
нен път“ се добавя „от институции и органи 
по чл. 4“.

2. В т. 5 думата „във“ се заменя с „в един“.
3. В т. 9 след цифрата „4“ се добавя „ра-

ботни“.
4. Създават се т. 11, 12 и 13:
„11. Размерът на таксата за извършване 

на справка за информация в регистъра за 
физическо лице по електронен път в срок 
до 7 работни дни се определя на база 50 % 
от размера на таксата по т. 7.

12. Размерът на таксата за извършване 
на справка за информация в регистъра за 
физическо лице по електронен път в срок до 
24 часа се определя на база 50 % от размера 
на таксата по т. 8.
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13. Размерът на таксата за извършване 
на справка за информация в регистъра за 
физическо лице по електронен път в срок 
до 4 работни часа се определя на база 50 % 
от размера на таксата по т. 9.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Институциите по чл. 4, ал. 1 следва 

да подават в Централния кредитен регистър 
информация за лицата, които са съдлъж-
ници и поръчители по кредити, считано от  
3 септември 2019 г.

§ 11. Тази наредба се издава на основа-
ние чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните 
институции, приета е с Решение № 176 от 
16 май 2019 г. на Управителния съвет на 
Българската народна банка и влиза в сила 
от 5 юни 2019 г.

За управител: 
Калин Христов

3983

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 12 от 2016 г. за Регистъра на бан-
ковите сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 
2016 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2016 г., бр. 14 и 

49 от 2017 г., бр. 37 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 думите „съгласно чл. 32, ал. 1 
от Закона за защита на личните данни“ се 
заличават.

2. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Заявление за информация от регис-

търа по електронен път се подава лично от 
физическо лице, което трябва да притежава 
квалифицирано удостоверение за квалифици-
ран електронен подпис (КУКЕП), издадено от 
регистриран доставчик на удостоверителни 
услуги по реда на Закона за електронния 
документ и електронните удостоверителни 
услуги. КУКЕП следва да съдържа иденти-
фикатор ЕГН на физическото лице.

(10) Дължимата такса за заявление по ал. 9 
се заплаща чрез виртуален ПОС терминал 
по реда на чл. 16, ал. 1, т. 6 – 8.“

§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 12“ се поставя 
запетая и се добавя „ал. 3, 4 и 5“.

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Физическо лице получава електронна 

справка чрез информационната система на 
регистъра в срока, определен в чл. 12, ал. 2 
или в чл. 16, ал. 1, т. 6 – 8.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За справки по тази наредба БНБ съ-

бира следните такси:

1. за извършване от органи и институции 
по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ на справка за инфор-
мация в регистъра за едно лице чрез достъп 
до регистъра по електронен път – 0,90 лв.;

2. за извършване от органи и институции 
по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ на справка за инфор-
мация в регистъра чрез достъп до регистъра 
по електронен път в един файл XML формат 
за група лица от 1 до 400 – 0,90 лв., а от 401 
до 2000 – 0,45 лв. за всяко лице;

3. за извършване на справка за инфор-
мация в регистъра за едно лице на хартиен 
носител в срок до 7 работни дни – 2,70 лв.;

4. за извършване на справка за инфор-
мация в регистъра за едно лице на хартиен 
носител в срок до 24 часа – 10,80 лв.;

5. за извършване на справка за инфор-
мация в регистъра за едно лице на хартиен 
носител в срок до 4 работни часа – 21,60 лв.;

6. за издаване на справка за информация 
в регистъра за физическо лице по електронен 
път в срок до 7 работни дни – 1,35 лв.;

7. за издаване на справка за информация 
в регистъра за физическо лице по електронен 
път в срок до 24 часа – 5,40 лв.;

8. за издаване на справка за информация 
в регистъра за физическо лице по електронен 
път в срок до 4 работни часа – 10,80 лв.“

2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Сроковете за извършване на справки 

текат в рамките на работното време след 
регистрирането в БНБ на заявлението за 
извършване на справка и необходимите до-
кументи, а когато електронното заявление 
по чл. 12, ал. 9 е постъпило след края на 
работното време, сроковете започват да текат 
считано от следващия работен ден.“

§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. вътрешни правила, с които се определят 

условията и редът за получаване и ползване 
на информация от регистъра, правата и за-
дълженията на оправомощените лица, които 
ще получават информация от регистъра във 
връзка с изпълнение на служебните си за-
дължения по повод на конкретни проверки, 
както и контролът над тях.“

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Ако заявителят не предостави доку-

ментите по ал. 1 и 2 или предоставените 
документи съдържат непълна, противоречи-
ва или невярна информация, БНБ писмено 
уведомява заявителя за това, като изпраща 
писмо, съдържащо указания за отстраняване 
на несъответствията.“

3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съ-
ответно ал. 4, 5, 6 и 7.

§ 5. В приложението към чл. 17 се правят 
следните изменения и допълнения:
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1. В т. 3 и 4 след думите „по електронен 
път“ се добавя „от органи и институции по 
чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ“.

2. Точка 5 се изменя така:
„5. Размерът на таксата за справка за 

информация в регистъра чрез достъп по 
електронен път от органи и институции 
по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ в един файл XML 
формат относно група лица от 1 до 400 е 
равен на размера на таксата по т. 4 за всяко 
едно лице, а от 401 до 2000 се определя на 
50 % от размера на таксата по т. 4 за всяко 
едно лице.“

3. В т. 8 след цифрата „4“ се добавя „ра-
ботни“.

4. Създават се т. 10, 11 и 12:
„10. Размерът на таксата за извършване 

на справка за информация в регистъра за 
физическо лице по електронен път в срок 
до 7 работни дни се определя на база 50 % 
от размера на таксата по т. 6.

11. Размерът на таксата за извършване 
на справка за информация в регистъра за 
физическо лице по електронен път в срок до 
24 часа се определя на база 50 % от размера 
на таксата по т. 7.

12. Размерът на таксата за извършване 
на справка за информация в регистъра за 
физическо лице по електронен път в срок 
до 4 работни часа се определя на база 50 % 
от размера на таксата по т. 8.“ 

Заключителна разпоредба
§ 6. Тази наредба се издава на основа-

ние чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните 
институции, приета е с Решение № 177 от 
16 май 2019 г. на Управителния съвет на 
Българската народна банка и влиза в сила 
от 5 юни 2019 г.

За управител: 
Калин Христов

3984
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-289 
от 18 април 2019 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 
от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо 
с изх. № 1225 от 25.02.2019 г. на Регионалната 
инспекция по околната среда и водите – Пле-
вен (РИОСВ – Плевен), и извършени по-точни 
замервания:

1. Актуализирам площта на защитена те-
ритория – природна забележителност „Пещера 
„Моровица“, в землището на с. Гложене, общи-
на Тетевен, област Ловеч, обявена със Заповед 
№ 2810 от 10.10.1962 г. на председателя на Главно 
управление на горите при Министерския съвет 
(ДВ, бр. 56 от 1963 г.), от 50,000 дка на 50,530 дка.

2. В границата на природна забележителност 
„Пещера „Моровица“, определена със заповедта 
по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 
15165.433.63 съгласно кадастралната карта и ка-
дастралните регистри за землището на с. Гложе-
не (за 2019 г.), ЕКАТТЕ 15165, община Тетевен, 
област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-1787 
от 30.10.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
с обща площ 50,530 дка.

3. Пълният опис на координатите на точки-
те на границата на природна забележителност 
„Пещера „Моровица“ и картният материал се 
съхраняват и са на разположение в Министер-
ството на околната среда и водите (МОСВ) и в 
РИОСВ – Плевен.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се 
обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Н. Димов

3785

ЗАПОВЕД № РД-292 
от 18 април 2019 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 
от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо 
с изх. № 1119 от 19.02.2019 г. на Регионалната 
инспекция по околната среда и водите – Пле-
вен (РИОСВ – Плевен), и извършени по-точни 
замервания:

1. Актуализирам площта на защитена те-
ритория – природна забележителност „Скално 
образувание „Куклите“ в местността Улея, в 
землището на с. Реселец, община Червен бряг, 

област Плевен, обявена със Заповед № 1799 от 
30.06.1972 г. на министъра на горите и опазване 
на природната среда (ДВ, бр. 59 от 1972 г.), от 
109,000 дка на 147,605 дка.

2. В границата на природна забележителност 
„Скално образувание „Куклите“ в местността 
Улея, определена със заповедта по т. 1, попадат 
поземлени имоти с идентификатори 62503.33.1, 
62503.33.2 , 62503.33.3, 62503.33.4, 62503.33.5, 
62503.33.6, 62503.33.7, 62503.33.8, 62503.34.1, 
62503.34.2, 62503.34.3, 62503.34.4, 62503.34.5, 
62503.34.7, 62503.34.8, 62503.34.9, 62503.34.10, 
62503.34.11, 62503.34.12, 62503.34.13, 62503.34.14, 
62503.34.15, 62503.34.16, 62503.34.17, 62503.34.18, 
62503.34.19, 62503.34.20, 62503.34.21, 62503.34.22, 
62503.34.23, 62503.34.24, 62503.34.25, 62503.34.590 
и 62503.42.37 съгласно кадастралната карта и ка-
дастралните регистри за землището на с. Реселец 
(за 2019 г.), ЕКАТТЕ 62503, община Червен бряг, 
област Плевен, одобрени със Заповед № РД-18-1223 
от 12.06.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
с обща площ 147,605 дка.

3. Пълният опис на координатите на точки-
те на границата на природна забележителност 
„Скално образувание „Куклите“ в местността 
Улея и картният материал се съхраняват и са 
на разположение в Министерството на околната 
среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се 
обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Н. Димов

3786

ЗАПОВЕД № РД-293 
от 18 април 2019 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 
от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо 
с изх. № 765/2 от 28.02.2019 г. на Регионалната 
инспекция по околната среда и водите – Пле-
вен (РИОСВ – Плевен), и извършени по-точни 
замервания:

1. Актуализирам площта на защитена терито-
рия – защитена местност „Лисец“, в землището 
на с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч, 
обявена като историческо място със Заповед 
№ 2122 от 21.01.1964 г. на председателя на Ко-
митета по горите и горската промишленост 
при Министерския съвет (ДВ, бр. 6 от 1964 г.) 
и прекатегоризирана в защитена местност със 
Заповед № РД-752 от 10.06.2003 г. на министъра 
на околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.), 
от 30,000 дка на 29,739 дка.

2. В границата на защитена местност „Лисец“, 
определена с акта за обявяване по т. 1, попада по-
землен имот с идентификатор 15165.432.6 съгласно 
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кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Гложене (за 2019 г.), ЕКАТТЕ 
15165, община Тетевен, област Ловеч, одобрени 
със Заповед № РД-18-1787 от 30.10.2018 г. на из-
пълнителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, с обща площ 29,739 дка.

3. Пълният опис на координатите на точките 
на границата на защитена местност „Лисец“ и 
картният материал се съхраняват и са на разпо-
ложение в Министерството на околната среда и 
водите (МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се 
обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Н. Димов

3787

ЗАПОВЕД № РД-295 
от 18 април 2019 г.

На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, 
т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) с 
цел опазване на растителен вид – Родопски лопен 
(Verbascum spathulisepalum Greuter & Rech. f.):

1. Увеличавам със 163,007 дка площта на за-
щитена местност „Находище на родопски лопен“ 
в землището на с. Горни Юруци, ЕКАТТЕ 16660, 
община Крумовград, област Кърджали, обявена 
със Заповед № РД-18 от 11.01.2013 г. на министъра 
на околната среда и водите (МОСВ) (ДВ, бр. 9 от 
2013 г.), посредством включването на поземлен 
имот с идентификатор 16660.25.515 по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри (КККР) на 
землището на с. Горни Юруци (за 2019 г.), община 
Крумовград, одобрени със Заповед № РД-18-427 
от 29.09.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Защитена местност „Находище на родопски 
лопен“ с граница, определена със Заповед № РД-18 
от 11.01.2013 г. на МОСВ и настоящата заповед, 
включва поземлени имоти с идентификатори, 
както следва: 16660.14.23, 16660.14.95, 16660.14.104, 
16660.14.109, 16660.14.110, 16660.14.135, 16660.14.139, 
16660.14.466, 16660.14.467, 16660.24.278, 16660.24.309, 
16660.24.497 и 16660.25.515, по КККР за землище-
то на с. Горни Юруци (2019 г.), ЕКАТТЕ 16660, 
община Крумовград, област Кърджали, с обща 
площ 242,747 дка.

3. За разширението на защитена местност „На-
ходище на родопски лопен“ е валиден режимът 
на дейностите, определен със Заповед № РД-18 
от 11.01.2013 г. на МОСВ.

4. След влизане в сила на настоящата запо-
вед Регионалната инспекция по околната среда 
и водите (РИОСВ) – Хасково, да предприеме 
необходимите действия по отразяване на про-
мяната в границата на защитената територия в 
КККР за землището на с. Горни Юруци, община 
Крумовград, област Кърджали.

5. Пълният опис на координатите на точките 
на границата на защитена местност „Находище 
на родопски лопен“ и картният материал се 
съхраняват и са на разположение в МОСВ и в 
РИОСВ – Хасково.

6. Актуализираните данни и промените по 
настоящата заповед да се впишат в Държавния 
регистър на защитените територии при МОСВ.

Нарушителите на тази заповед се наказват 
съгласно административнонаказателните разпо-
редби на ЗЗТ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се 
обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Н. Димов

3788

ЗАПОВЕД № РД-296 
от 18 април 2019 г.

На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5 
от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо 
с изх. № 1259 от 28.02.2019 г. на Регионалната 
инспекция по околната среда и водите – Пле-
вен (РИОСВ – Плевен), и извършени по-точни 
замервания:

1. Актуализирам площта на защитена те-
ритория – природна забележителност „Пещера 
„Лястовица“, в землището на с. Гложене, общи-
на Тетевен, област Ловеч, обявена със Заповед 
№ 1120 от 2.07.1968 г. на министъра на горите и 
горската промишленост (ДВ, бр. 83 от 1968 г.), 
от 5,000 дка на 5,107 дка.

2. В границата на природна забележителност 
„Пещера „Лястовица“, определена със заповедта 
по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 
15165.405.22 съгласно кадастралната карта и ка-
дастралните регистри за землището на с. Гложе-
не (за 2019 г.), ЕКАТТЕ 15165, община Тетевен, 
област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-1787 
от 30.10.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
с площ 5,107 дка.

3. Пълният опис на координатите на точки-
те на границата на природна забележителност 
„Пещера „Лястовица“ и картният материал се 
съхраняват и са на разположение в Министер-
ството на околната среда и водите (МОСВ) и в 
РИОСВ – Плевен.

4. Актуализираните данни по настоящата 
заповед да се впишат в Държавния регистър на 
защитените територии при МОСВ.

На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се 
обнародва в „Държавен вестник“.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
Върховния административен съд в едномесечен 
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър: 
Н. Димов

3789
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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-112 
от 20 май 2019 г.

С оглед обезопасяване и облекчаване на дви-
жението при включване на местен път „I-5 – с. 
Крепост“ към републикански път I-5 на основа-
ние § 45, ал. 1 и 2 от ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 25 
от 2019 г.), чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и 
ал. 4 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, 
ал. 1, 2, 5 и 6 от ЗУТ; заявление с вх. № АУ 13-
18 от 2.04.2019 г. и писмо с вх. № АУ 13-18(2) 
от 15.05.2019 г. от Агенция „Пътна инфраструк-
тура“; Заповед № РД-02-15-73 от 31.10.2018 г. на 
заместник-министъра на регионалното развитие и 
благоустройството за разрешаване изработването 
на проект на подробен устройствен план – парце-
ларен план (ПУП – ПП); съобщаване на проекта 
на ПУП – ПП с обявление в „Държавен вестник“, 
бр. 105 от 2018 г.; писма с рег. индекс УТКР-08-
2759#1/20.02.2019 г. и РД-22-51#1/22.04.2019 г. от 
Община Димитровград; писмо изх. № НСЗП-184 
от 23.08.2018 г. от Министерството на околна-
та среда и водите; писмо изх. № 0400-237 от 
6.02.2019 г. от Националния институт за не-
движимо културно наследство; становище рег. 
№ 125700-88 от 5.02.2019 г. на Регионалната 
дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – Хасково; писмо рег. № 578500-
1691, екз. № 2/6.03.2019 г. от Министерството на 
вътрешните работи – дирекция „Управление на 
собствеността и социални дейности“; становище 
рег. № 05-00-57 от 13.03.2019 г. от Министерството 
на отбраната на Република България; пис-
мо изх . № ЦУ-ЕСО-808#2/15.02 .2019 г. от 
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; 
писмо изх .  № 812 4359 -1/19.0 2 . 2 019 г.  о т 
„Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Клиентски 
енергоцентър – Димитровград; становище изх. 
№ 26/28.01.2019 г. на „Ситигаз България“ – ЕАД, 
София; писмо изх. № ПУ-07-6(1)/31.01.2019 г. 
от Басейнова дирекция „Източнобеломорски 
район“; писмо изх. № 127/30.01.2019 г. от 
„Напоителни системи“ – ЕАД, клон Хасково; 
писмо от 4.01.2019 г. от „Водоснабдяване и ка-
нализация“ – ЕООД – Димитровград; съгласу-
вателно писмо рег. № ДАЕУ-1197/24.01.2019 г. 
от Държавна агенция „Електронно управление“; 
съгласувателно становище рег. индекс 12-00-73/ 
8.02.2019 г. на „Българска телекомуникационна 
компания“ – ЕАД; писмо изх. № 1931/28.02.2019 г. 
от „А1 България“ – ЕАД, София 3; писмо изх. № TI 
46820/28.02.2019 г. от „Теленор България“ – ЕАД; 
Протокол № УТАТУ-01-02-24/18.04.2019 г. от 
заседание на Националния експертен съвет по 
устройство на територията и регионалната по-
литика при Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството; Решение № 643 от 
30.08.2011 г. на Министерския съвет, с което път I-5 
„Русе – граница Гърция“ е обявен за национален 
обект и обект с национално значение, и Заповед 
№ РД-02-15-79 от 11.04.2019 г. на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството за 
предоставяне на правомощия по ЗУТ одобрявам 
проект на подробен устройствен план – парце-
ларeн план за обект: Кръгово кръстовище при км 

285+809 на път I-5 „Димитровград – Хасково“, в 
землището на с. Крепост, община Димитровград, 
съгласно приетите и одобрени текстови и гра-
фични части, представляващи неразделна част 
от настоящата заповед.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във 
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно-
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи 
на обжалване пред Административния съд – Хас-
ково, в 14-дневен срок от обнародването є чрез 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството.

За министър: 
Н. Нанков

4014

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-262 
от 2 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Войново, община Кайнарджа, област Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3806

ЗАПОВЕД № РД-18-263 
от 2 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Голеш, община Кайнарджа, област Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3807

ЗАПОВЕД № РД-18-264 
от 2 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
неурбанизираната територия в землището на с. Гос-
подиново, община Кайнарджа, област Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3808
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ЗАПОВЕД № РД-18-265 
от 2 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Давидово, община Кайнарджа, област Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3809

ЗАПОВЕД № РД-18-266 
от 2 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището 
на с. Добруджанка, община Кайнарджа, област 
Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3810

ЗАПОВЕД № РД-18-267 
от 2 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам кадастралната карта и кадастралните 
регистри за неурбанизираната територия в 
землището на с. Зарник, община Кайнарджа, 
област Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3811

ЗАПОВЕД № РД-18-268 
от 2 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам кадастралната карта и кадастралните 
регистри за неурбанизираната територия в 
землището на с. Каменци, община Кайнарджа, 
област Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3812

ЗАПОВЕД № РД-18-269 
от 2 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам кадастралната карта и кадастралните 
регистри за неурбанизираната територия в 
землището на с. Краново, община Кайнарджа, 
област Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3813

ЗАПОВЕД № РД-18-270 
от 2 май 2019 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
землището на гр. Перущица, община Перущица, 
област Пловдив.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 29.06.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3814

ЗАПОВЕД № РД-18-271 
от 2 май 2019 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
землището на с. Черноочене, община Черноочене, 
област Кърджали.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 9.08.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3815

ЗАПОВЕД № РД-18-272 
от 2 май 2019 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на с. Каблешково и с. Нови пазар, 
община Черноочене, област Кърджали.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 9.08.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
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Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3816

ЗАПОВЕД № РД-18-273 
от 2 май 2019 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
землището на с. Пряпорец, община Черноочене, 
област Кърджали.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 9.08.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3817

ЗАПОВЕД № РД-18-274 
от 2 май 2019 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
землището на с. Среднево, община Черноочене, 
област Кърджали.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 9.08.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3818

ЗАПОВЕД № РД-18-275 
от 3 май 2019 г.

На основание чл. 49, ал. 1 от ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за землището на гр. Момчилград, община Мом-
чилград, област Кърджали – без територията, 
за която кадастралната карта и кадастралните 
регистри са одобрени със Заповед № РД-18-09-2 
от 10.12.2008 г. на началника на Службата по 
геодезия, картография и кадастър – Кърджали, 
и територията на кв. Анна Маймункова, Север-
на промишлена зона, Южна промишлена зона, 
кв. Орфей.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 9.08.2018 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
В. Тодорова

3819

ЗАПОВЕД № РД-18-276 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Балкански, община Разград, област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3820

ЗАПОВЕД № РД-18-277 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Благоево, община Разград, 
област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3821

ЗАПОВЕД № РД-18-278 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Дряновец, община Разград, 
област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3822

ЗАПОВЕД № РД-18-279 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Киченица, община Разград, 
област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3823
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ЗАПОВЕД № РД-18-280 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Дянково, община Разград, област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3824

ЗАПОВЕД № РД-18-281 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Ботево, община Хайредин, област Враца.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3825

ЗАПОВЕД № РД-18-282 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Полковник Чолаково, община Кайнарджа, 
област Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3826

ЗАПОВЕД № РД-18-283 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището 
на с. Попрусаново, община Кайнарджа, област 
Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3827

ЗАПОВЕД № РД-18-284 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Посев, община Кайнарджа, област Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3828

ЗАПОВЕД № РД-18-285
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището 
на с. Светослав, община Кайнарджа, област 
Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3829

ЗАПОВЕД № РД-18-286 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам кадастралната карта и кадастралните 
регистри за неурбанизираната територия в 
землището на с. Средище, община Кайнарджа, 
област Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3830

ЗАПОВЕД № РД-18-287 
от 8 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището 
на с. Стрелково, община Кайнарджа, област 
Силистра.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3831
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ЗАПОВЕД № РД-18-288 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Липник, община Разград, 
област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3874

ЗАПОВЕД № РД-18-289 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам кадастралната карта и кадастралните 
регистри за неурбанизираната територия в 
землището на с. Мортагоново, община Разград, 
област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3875

ЗАПОВЕД № РД-18-290 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Недоклан, община Разград, област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3876

ЗАПОВЕД № РД-18-291 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Осенец, община Разград, 
област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3877

ЗАПОВЕД № РД-18-292 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за кадас-
търа и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Островче, община Разград, 
област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3878

ЗАПОВЕД № РД-18-293 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра 
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо-
брявам кадастралната карта и кадастралните 
регистри за неурбанизираната територия в 
землището на с. Побит камък, община Разград, 
област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3879

ЗАПОВЕД № РД-18-294 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Пороище, община Разград, област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3880

ЗАПОВЕД № РД-18-295 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Радинград, община Разград, 
област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3881
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ЗАПОВЕД № РД-18-296 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Топчии, община Разград, област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3882

ЗАПОВЕД № РД-18-297 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Ушинци, община Разград, област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3883

ЗАПОВЕД № РД-18-298 
от 9 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Черковна, община Разград, област Разград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3884

ЗАПОВЕД № РД-16-13 
от 13 май 2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 от ЗКИР от-
кривам производство по създаване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за урбанизира-
ните територии в землищата на: с. Българчево, 
с. Бучино, с. Габрово, с. Дебочица, с. Делвино, 
с. Дренково, с. Клисура, с. Лешко, с. Лисия, с. 
Логодаж, с. Обел, с. Падеш и с. Селище, община 
Благоевград, област Благоевград – без територии-
те, за които кадастралната карта и кадастралните 
регистри са одобрени със заповеди на началника 
на СГКК – Благоевград.

1. Правоспособното лице, на което се въз-
лага изработването на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, е ЕТ „Кирил Да-
наилов – Топ – Гео“, вписан в регистъра по 

чл. 12, т. 8 от ЗКИР със Заповед № 300-2-275 
от 29.08.2002 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Благоевград, общината и съответните 
кметства. 

3. В срок 30 дни от обнародването на запо-
ведта собствениците са длъжни да означат на 
свои разноски границите на поземлените имоти, 
намиращи се на територията на района, в съот-
ветствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3885

ЗАПОВЕД № РД-16-14
от 13 май 2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 от ЗКИР от-
кривам производство по създаване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за урбанизираните 
територии в землищата на: с. Лещен, с. Марчево, с. 
Огняново – без териториите, за които кадастралната 
карта и кадастралните регистри са одобрени със 
заповеди на началника на СГКК – Благоевград, с. 
Балдево, с. Гърмен, с. Ковачевица, с. Осиково, с. 
Рибново и с. Скребатно, община Гърмен, област 
Благоевград.

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри, е „Игео“ – ООД, вписано в 
регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със Заповед 
№ РД-15-32 от 12.04.2010 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картогра-
фия и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Благоевград, общината и съответните 
кметства. 

3. В срок 30 дни от обнародването на запо-
ведта собствениците са длъжни да означат на 
свои разноски границите на поземлените имоти, 
намиращи се на територията на района, в съот-
ветствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3886

ЗАПОВЕД № РД-16-15 
от 13 май 2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 от ЗКИР 
откривам производство по създаване на ка-
дастрална карта и кадастрални регистри за 
урбанизираните територии в землищата на: 
с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово, 
с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Марулево, 
с. Мощанец, с. Покровник, с. Рилци и с. Церово, 
община Благоевград, област Благоевград – без 
териториите, за които кадастралната карта и 
кадастралните регистри са одобрени със запо-
веди на началника на СГКК – Благоевград, и 
Заповед № РД-18-79 от 5.08.2008 г. на изпълни-
телния директор на АГКК. 
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1. Правоспособното лице, на което се въз-
лага изработването на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, е „Геомера“ – ЕООД, 
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със 
Заповед № 580 от 11.07.2001 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Благоевград, общината и съответните 
кметства. 

3. В срок 30 дни от обнародването на запо-
ведта собствениците са длъжни да означат на 
свои разноски границите на поземлените имоти, 
намиращи се на територията на района, в съот-
ветствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3887

ЗАПОВЕД № РД-16-16
от 13 май 2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 от ЗКИР от-
кривам производство по създаване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за урбанизирани-
те територии в землищата на: с. Брезница и с. 
Корница, община Гоце Делчев; с. Горна Сушица, 
с. Лиляново, с. Пирин, с. Плоски и с. Сугарево, 
община Сандански; с. Илинденци и с. Струмяни, 
община Струмяни; с. Брежани, с. Градево и с. 
Сенокос, община Симитли – без териториите, 
за които кадастралната карта и кадастралните 
регистри са одобрени със заповеди на началника 
на СГКК – Благоевград. 

1. Правоспособното лице, на което се въз-
лага изработването на кадастралната карта и 
кадастралните регистри, е „ГБС – имоти“ – АД, 
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР със 
Заповед № РД-15-33 от 10.04.2013 г. на изпъл-
нителния директор на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Благоевград, съответните общини 
и кметства. 

3. В срок 30 дни от обнародването на запо-
ведта собствениците са длъжни да означат на 
свои разноски границите на поземлените имоти, 
намиращи се на територията на района, в съот-
ветствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3888

ЗАПОВЕД № РД-18-299 
от 13 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Гърмен, община Гърмен, област Благоевград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3889

ЗАПОВЕД № РД-18-300 
от 13 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Балдево, община Гърмен, 
област Благоевград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3890

ЗАПОВЕД № РД-18-301 
от 13 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището 
на с. Долно Дряново, община Гърмен, област 
Благоевград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3891

ЗАПОВЕД № РД-18-302 
от 13 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
неурбанизираната територия в землището на с. Ко-
вачевица, община Гърмен, област Благоевград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3892

ЗАПОВЕД № РД-18-303 
от 13 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Лещен, община Гърмен, област Благоевград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3893
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ЗАПОВЕД № РД-18-304
от 13 май 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за кадастъ-
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) 
одобрявам кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри за неурбанизираната територия 
в землището на с. Марчево, община Гърмен, 
област Благоевград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3894

ЗАПОВЕД № КД-14-17 
от 13 май 2019 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във 
връзка със заявление вх. № 09-28036/4.04.2019 г. 
на СГКК – Бургас, и приложените към него до-
кументи и материали, определени по чл. 58 и 75 
от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за 
съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и за отстраняване на явна фактическа грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта и 
кадастралните регистри на с. Зидарово, ЕКАТТЕ 
30822, община Созопол, одобрени със Заповед 
№ РД-18-127 от 24.07.2017 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 30822.159.10: 
площ: 204 кв. м, пасище, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
№ 5700 от 4.05.1999 г.; 

поземлен имот с идентификатор 30822.159.11: 
площ: 216 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 30822.162.807: 
площ: 151 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, общинска собственост съгласно 
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 
от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.791: 
площ: 115 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 30822.196.975: 
площ: 91 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, общинска собственост съгласно 
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 
от 4.05.1999 г.; 

поземлен имот с идентификатор 30822.202.905: 
площ: 2101 кв. м, нива, собственост на Тодор 
Николов Скеленчев съгласно съдебно решение 
№ 293, дело № 942 от 19.03.1999 г. на Бургаския 
районен съд, решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 613 от 8.01.2001 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.878: 
площ: 65 кв. м, за селскостопански, горски, ве-

домствен път, общинска собственост съгласно 
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 
от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.210.8: 
площ: 15 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 30822.2.155, 
за местен път, собственост на Община Созопол 
съгласно АПОС № 236 от 13.04.2007 г., данни 
преди промяната: площ: 197 235 кв. м, данни 
след промяната: площ: 197 222 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.151.824, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 104 377 кв. м, 
данни след промяната: площ: 102 554 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.159.71, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, об-
щинска собственост съгласно решение на ПК по 
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 5489 кв. м, данни след 
промяната: площ: 5044 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.159.138, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 2314 кв. м, данни 
след промяната: площ: 2212 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.159.381, 
за друг вид застрояване, стопанисва общината, 
данни преди промяната: площ: 7681 кв. м, данни 
след промяната: площ: 302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.159.4, 
нива, собственост на Димитър Михайлов Владев 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
№ 5700 от 4.05.1999 г., данни преди промяната: 
площ: 1177 кв. м, данни след промяната: площ: 
1096 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 30822.159.855, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 737 571 кв. м, данни 
след промяната: площ: 730 502 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 30822.159.868, 
за друг вид застрояване, стопанисва общината, 
данни преди промяната: площ: 4607 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.159.869, 
за друг вид застрояване, стопанисва общината, 
данни преди промяната: площ: 453 кв. м, данни 
след промяната: площ: 37 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.159.870, 
за друг вид застрояване, стопанисва общината, 
данни преди промяната: площ: 3136 кв. м, данни 
след промяната: площ: 153 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 30822.159.881, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 1293 кв. 
м, данни след промяната: площ: 368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.162.1, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
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4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 673 кв. 
м, данни след промяната: площ: 418 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.162.4, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 50 кв. 
м, данни след промяната: площ: 47 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.162.806, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, об-
щинска собственост съгласно решение на ПК по 
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 570 кв. м, данни след 
промяната: площ: 297 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.163.1, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 
23 154 кв. м, данни след промяната: площ: 
20 962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.163.2, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 3349 кв. м, данни 
след промяната: площ: 3261 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.1, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 2049 кв. 
м, данни след промяната: площ: 2048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.6, 
нива, собственост на Стоян Николов Овчаров 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни преди про-
мяната: площ: 3783 кв. м, данни след промяната: 
площ: 3777 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.8, 
нива, няма данни за собственост, данни преди 
промяната: площ: 798 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 755 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.17, 
дере, общинска собственост, данни преди про-
мяната: площ: 1854 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1856 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.18, 
нива, собственост на Никола Йовков Пехливанов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни преди про-
мяната: площ: 135 кв. м, данни след промяната: 
площ: 113 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.22, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 433 кв. 
м, данни след промяната: площ: 433 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.29, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 546 кв. 
м, данни след промяната: площ: 74 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.31, 
нива, собственост на Георги Николов Карагьозов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни преди про-
мяната: площ: 749 кв. м, данни след промяната: 
площ: 299 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.32, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 565 кв. 
м, данни след промяната: площ: 39 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.40, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 223 кв. 
м, данни след промяната: площ: 46 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.41, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 186 кв. 
м, данни след промяната: площ: 30 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.42, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 179 кв. 
м, данни след промяната: площ: 73 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.43, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 216 кв. 
м, данни след промяната: площ: 8 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.44, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 281 кв. 
м, данни след промяната: площ: 278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.48, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 2651 кв. м, данни 
след промяната: площ: 2655 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.49, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 10 715 кв. м, данни 
след промяната: площ: 10 154 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.51, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 1622 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.54, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, об-
щинска собственост съгласно решение на ПК по 
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 2021 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2022 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.164.790, 
водно течение, река, собственост на МЗГ – ХМС, 
данни преди промяната: площ: 36 197 кв. м, данни 
след промяната: площ: 36 200 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.165.3, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 9625 кв. 
м, данни след промяната: площ: 9579 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.196.10, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 5425 кв. 
м, данни след промяната: площ: 5179 кв. м;



БРОЙ 42  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  63   

поземлен имот с идентификатор 30822.196.911, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, об-
щинска собственост съгласно решение на ПК по 
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 687 кв. м, данни след 
промяната: площ: 506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.202.2, 
нива, собственост на Тодор Николов Скеленчев 
съгласно съдебно решение № 293, дело № 942 от 
19.03.1999 г., решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 613 от 8.01.2001 г., данни преди промя-
ната: площ: 3095 кв. м, данни след промяната: 
площ: 993 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.202.5, 
нива, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 1821 кв. м, 
данни след промяната: площ: 1143 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.202.7, 
нива, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 798 кв. м, 
данни след промяната: площ: 626 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.202.8, 
нива, стопанисва общината съгласно решение на ПК 
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 1972 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1968 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.202.904, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, об-
щинска собственост съгласно решение на ПК по 
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1404 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1326 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.204.921, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 6332 кв. м, данни 
след промяната: площ: 6322 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.1, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 761 кв. м, 
данни след промяната: площ: 802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.2, 
нива, собственост на „С.И.Г“ – ООД, съгласно н.а. 
№ 11, том 7, рег. 2001, дело № 896 от 5.03.2012 г., 
данни преди промяната: площ: 684 кв. м, данни 
след промяната: площ: 82 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.3, 
нива, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 1117 кв. м, 
данни след промяната: площ: 123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.4, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ:  
725 кв. м, данни след промяната: площ: 741 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.5, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, об-
щинска собственост съгласно решение на ПК по 
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 843 кв. м, данни след 
промяната: площ: 575 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.7, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, об-
щинска собственост съгласно решение на ПК по 
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 2808 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2706 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.8, 
за друг вид застрояване, стопанисва общината, 
данни преди промяната: площ: 8571 кв. м, данни 
след промяната: площ: 6798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.100, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ:  
1740 кв. м, данни след промяната: площ: 2050 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.877, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999г., 
данни преди промяната: площ: 97 691 кв. м, данни 
след промяната: площ: 97 071 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.210.1, 
нива, собственост на Вълчо Пеев Хрусанов съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
№ 5700 от 4.05.1999 г., данни преди промяната: 
площ: 122 кв. м, данни след промяната: площ: 
118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.210.2, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ:  
389 кв. м, данни след промяната: площ: 120 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.210.3, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ:  
2256 кв. м, данни след промяната: площ: 201 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.210.4, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ:  
647 кв. м, данни след промяната: площ: 79 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.210.5, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, об-
щинска собственост съгласно решение на ПК по 
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 516 кв. м, данни след 
промяната: площ: 336 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.210.7, 
за друг вид застрояване, стопанисва общината, 
данни преди промяната: площ: 1423 кв. м, данни 
след промяната: площ: 90 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.245.100, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ: 
300 кв. м, данни след промяната: площ: 103 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.245.884, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 615 570 кв. м, данни 
след промяната: площ: 612 462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.253.135, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 1291 кв. м, данни 
след промяната: площ: 567 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 30822.253.788, 
за животновъдна ферма, ДПФ – МЗГ, съгласно 
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 855 
от 22.03.2002 г., данни преди промяната: площ: 
30 437 кв. м, данни след промяната: площ:  
30 316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.256.2, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ:  
891 кв. м, данни след промяната: площ: 861 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.256.4, 
нива, стопанисва общината съгласно решение 
на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 
4.05.1999 г., данни преди промяната: площ:  
374 кв. м, данни след промяната: площ: 185 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.256.136, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, об-
щинска собственост съгласно решение на ПК по 
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 6614 кв. м, данни след 
промяната: площ: 6594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.256.816, 
пасище, стопанисва общината съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 820 кв. м, данни 
след промяната: площ: 811 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.256.817, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, об-
щинска собственост съгласно решение на ПК по 
чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 397 кв. м, данни след 
промяната: площ: 397 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 30822.888.9901, 
за друг обществен обект, комплекс, с. Зидарово, 
данни преди промяната: площ: 791 638 кв. м, 
данни след промяната: площ: 857 301 кв. м. 

3. Заличени обекти от кадастралната карта и 
кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 30822.159.1: 
площ: 374 кв. м, нива, стопанисва общината съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
№ 5700 от 4.05.1999 г.; 

поземлен имот с идентификатор 30822.159.2: 
площ: 934 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.; 

поземлен имот с идентификатор 30822.159.3: 
площ: 1657 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.; 

поземлен имот с идентификатор 30822.159.5: 
площ: 2468 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.159.6: 
площ: 460 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.159.880: 
площ: 133 кв. м, нива, стопанисва общината съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
№ 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.160.1: 
площ: 396 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.160.2: 
площ: 1297 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.; 

поземлен имот с идентификатор 30822.160.3: 
площ: 706 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.; 

поземлен имот с идентификатор 30822.160.4: 
площ: 411 кв. м, нива, стопанисва общината съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
№ 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.160.5: 
площ: 242 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.; 

поземлен имот с идентификатор 30822.160.6: 
площ: 1175 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.; 

поземлен имот с идентификатор 30822.160.7: 
площ: 2069 кв. м, нива, собственост на Анастас 
Димов Калов съгласно решение на ПК по чл. 14, 
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.160.8: 
площ: 1033 кв. м, нива, собственост на Пею 
Минков Пеев съгласно решение на ПК по чл. 14, 
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.160.9: 
площ: 888 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.160.10: 
площ: 1758 кв. м, нива, стопанисва общината 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.160.822: 
площ: 4082 кв. м, за друг вид производствен, 
складов обект, държавна собственост;

поземлен имот с идентификатор 30822.160.823: 
площ: 1345 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, общинска собственост съгласно 
решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 
от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.162.2: 
площ: 213 кв. м, нива, собственост на Лазар 
Тодоров Терзиев съгласно решение на ПК по 
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ № 5700 от 4.05.1999 г., 
Янка Стойчева Стойнова съгласно н.а. № 110, 
том 51, рег. 19324, дело № 12325 от 28.12.2005 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.162.3: 
площ: 162 кв. м, нива, собственост на Анастас 
Вълков Анастасов съгласно договор за делба 
на земеделски имот № 258, том 9, рег. 10573 от 
20.12.2002 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.202.1: 
площ: 121 кв. м, нива, стопанисва общината съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
№ 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.202.4: 
площ: 105 кв. м, нива, стопанисва общината съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
№ 5700 от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.202.11: 
площ: 150 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, общинска собственост съгласно 
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 204  
от 18 април 2019 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ на Столичната община е постъпило за-
явление вх. № САГ17-ГР00-1301/16.06.2017 г. от 
„Лонатекс Ентърпрайзис България“ – ЕООД, 
представлявано от управителя Мария Кисьова, 
чрез пълномощник Магдалена Златинова с ис-
кане за разрешаване изработването на подробен 
устройствен план (ПУП) – план за регулация (ПР) 
в обхвата на поземлен имот с идентификатор 
55419.6701.3171 по КККР на Панчарево, кв. 22А, 
м. Детски град, район „Панчарево“.

Към заявлението са приложени скица с пред-
ложение за изменението, нотариален акт № 184, 
том II, рег. № 13188, дело № 339/18.10.2013 г., 
скица № 15-253941/1.06.2017 г. за поземлен имот 
с идентификатор 55419.6701.3171, издадена от 
СГКК – София, комбинирана скица по реда на 
чл. 16, ал. 3 от ЗКИР и пълномощно.

С писмо изх. № САГ17-ГР00-1301-[1]/21.08.2017 г. 
от заявителя е поискано да представи задание в 
съответствие с изискванията на чл. 125 от ЗУТ.

Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1301-[2]/ 
7.09.2017 г. е внесено задание.

Заявлението с приложените към него дока-
зателства е разгледано от отделите на НАГ и са 
приложени техните становища.

Отдел „Устройствено планиране“ е удосто-
верил, че имотът попада в устройствена зона 
„Жилищна зона с малкоетажно застрояване в 
природна среда със СПН за зона за екологична 
защита“ (Жм1*) по т. 1 от допълнението на при-
ложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.

Със Заповед № РА50-764 от 22.11.2017 г. на глав-
ния архитект на Столичната община е одобрено 
задание и разрешено изработването на проект на 
план за регулация (ПР) в териториалния обхват 
на поземлен имот с идентификатор 55419.6701.3171 
по КККР на Панчарево за създаване на УПИ XV-
371 – „За жс“, за имота по одобрената кадастрална 
карта, кв. 22А, м. Детски град, с осигуряване на 
възможност за застрояването му.

С писмо изх. № САГ17-ГР00-1301-[3]/23.11.2017 г. 
заповедта за допускане на устройствена процедура 
е изпратена до кмета на район „Панчарево“ за 
разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1301-[4]/ 
16.01.2018 г. е внесен проект за план за регулация 
за поземлен имот с идентификатор 55419.6701.3171 
по КККР на Панчарево с обяснителна записка.

Проектът е съгласуван с „ЧЕЗ Разпределение 
България“ – АД, на 5.12.2017 г. и са предста-
вени изходни данни от „Софийска вода“ – АД, 
№ ТУ-4936/30.11.2017 г.

Представено е контролно заснемане на дървес-
ната растителност съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, 
заверено от Дирекция „Зелена система“ – СО, с 
№ СЕК17-ТД26-2150/13.12.2017 г., със забележка 
„да не се засяга съществуващата растителност“.

С писмо изх. № САГ17-ГР00-1301-[5]/26.01.2018 г. 
проектът е изпратен в район „Панчарево“ за съ-
общаване на заинтересованите лица по реда на 
чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

В съответствие с изискванията на чл. 128, 
ал. 3 от ЗУТ проектът е обявен на всички 
заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, 
ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4 от ЗУТ, видно от пис-
мо изх. № РПН17-ВК08-1860-4/24.04.2018 г., 
РПН17-ВК08-1860 -7/15.08.2018 г. и РПН17-
ВК08-1860-10/23.10.2018 г. на кмета на район 
„Панчарево“ и приложените доказателства по 
преписката. Изразено е положително станови-
ще от кмета на район „Панчарево“, с което не 
възразява по проекта и е изразено становище, 
че „след влизане в сила на заповедта е необхо-
димо кадастралната карта да бъде приведена в 
съответствие с действащата улична регулация“. 
В законоустановения срок по чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ не е постъпило възражение.

Проектът е разгледан и приет от Общинския 
експертен съвет по устройство на територията 
(ОЕСУТ) с протокол № ЕС-Г-96/18.12.2018 г., т. 13, 
от повторно разглеждане на точките от протокол 
№ ЕС-Г-94/11.12.2018 г. със служебно предложение 
на основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-
02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създава-
нето и поддържането на кадастралната карта и 
кадастралните регистри ПР преди одобряването 
му да се съгласува от СГКК с представяне на 
удостоверение. Проектът е приет и след изпъл-
нение на служебното предложение на ОЕСУТ е 
предложено да се издаде административен акт 
за одобряването му.

Със заявление вх. № САГ17-ГР00-1301-[13]/ 
3.01.2019 г. е внесено удостоверение с изх. № 25-
3509/7.01.2019 г. от СГКК – София, за приемане 
на проект за изменение на кадастралната карта 
и кадастралните регистри.

При горната фактическа обстановка се уста-
нови от правна страна следното:

Искането за одобряване на проекта за 
ПУП – ПРЗ е направено от заинтересувано 
лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 
от ЗУТ, а именно „Лонатекс Ентърпрайзис Бъл-
гария4 – ЕООД, представлявано от управителя 
Мария Кисьова, съгласно приложения документ 
за собственост и скица от СГКК – София.

решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ № 5700 
от 4.05.1999 г.;

поземлен имот с идентификатор 30822.208.6: 
площ: 212 кв. м, за друг вид застрояване, стопа-
нисва общината. 

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите. 

Изпълнителен директор:  
В. Коритарова

3895
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Действащият подробен устройствен план за 
територията е одобрен с Решение № 566 по прото-
кол № 75 от 21.10.2010 г. на Столичния общински 
съвет (СОС) и Решение № 407 по протокол № 84 
от 25.06.2015 г. на СОС.

Действащата кадастрална карта е одобрена със 
Заповед № РД-18-24 от 2.03.2012 г. на изпълнител-
ния директор на АГКК и изменена със Заповед 
№ КД-14-22-989 от 27.09.2012 г. на началника на 
СГКК – София.

С проекта за изменение на плана за улична 
регулация се предвижда изменение на профила 
на улица за създаване на тротоар между о.т. 
300д – о.т. 300г и о.т. 300б и план за регулация 
за създаване на нов УПИ XV-3171 – „За жс“, кв. 
22А, м. Детски град, район „Панчарево“, като 
регулационните граници следват имотните такива 
на имота по КККР, с изключение на частите, 
попадащи под улична регулация.

Предвид горното по отношение на ПР е 
налице основание на чл. 17, ал. 1 от ЗУТ, а за 
ИПР – основание по чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка 
с ал. 2 от ЗУТ.

Достъпът до новообразуван УПИ е осигурен 
с действаща улична регулация, с което е спазено 
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Проектът е изработен върху влязла в сила 
кадастрална карта, с което е спазено изискването 
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

По действащия ОУП на СО имотът попада в 
устройствена зона „Жилищна зона с малкоетажно 
застрояване в природна среда със СПН за зона 
за екологична защита“ (Жм1*) по т. 5 от прило-
жението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и съобразно 
таблица „Зони и терени за прилагане на СПН в 
отклонение от общите по ОУП“. Предвиденото 
предназначение на нов УПИ XV-3171 – „За жи-
лищно строителство“, е допустимо в устройствена 
зона (Жм1*) съгласно приложението към чл. 3, 
ал. 2 от ЗУЗСО.

С горното е спазено изискването на чл. 103, 
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.

Проектът е изработен при спазване изис-
кванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и 
съдържанието на устройствените планове.

Представено е контролно заснемане на дървес-
ната растителност съгласно чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, 
заверено от Дирекция „Зелена система“ – СО, с 
№ СЕК17-ТД26-2150/13.12.2017 г., със забележка 
„да не се засяга съществуващата растителност“ 
и съгласуване на проекта с експлоатационните 
дружества.

Спазено е изискването на чл. 65, ал. 2 и 5 
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съ-
държанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
като е представено удостоверение изх. № 25-
3509/7.01.2019 г., с което СГКК – София, съгласува 
проекта за изменение на КККР.

Спазени са административнопроизводствени-
те правила при издаване на акта – сезиране на 
административния орган от заинтересованото 
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление 
и мотивирано предложение, разрешено е изработ-
ването на проект за ИПУР и ПР от компетентния 
за това орган, внесен е проект и са изпълнени 

предписанията в разрешението, проектът е съ-
общен на всички заинтересовани лица, същият 
е разгледан и приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби 
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Проектното решение е целесъобразно и от-
говаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.

Предвиденото с изменение на план за улична 
регулация представлява мероприятие от публичен 
характер съгласно чл. 21, ал. 1 от ЗОС, поради 
което и във връзка с необходимостта от отчуж-
даване на имот – собственост на ЮЛ, компетен-
тен да одобри проекта за изменение на плана за 
регулация, в случая на основание чл. 21, ал. 7 от 
ЗОС, е Столичният общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 136, ал. 1 във връзка 
с чл. 134, ал. 2 и ал. 1, т. 1, чл. 110, ал. 1, т. 2, 
чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, 
ал. 5, чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ, 
т. 5 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО 
и таблица „Зони и терени за прилагане на СПН 
в отклонение от общите по ОУП“ и протокол на 
ОЕСУТ № ЕС-Г-96/18.12.2018 г., т. 13, от повторно 
разглеждане на точките от протокол № ЕС-Г-
94/11.12.2018 г. Столичният общински съвет реши:

1. Одобрява проект за изменение на план за 
регулация на м. Детски град, кв. 22А, район „Пан-
чарево“. Изменение на план за улична регулация 
за създаване на тротоар между о.т. 300д – о.т. 300г 
и о.т. 300б по кафявите линии, цифри и щрихи 
съгласно приложения проект.

2. Одобрява проект за план за регулация на 
м. Детски град, кв. 22А, район „Панчарево“. 
Създаване на нов УПИ XV-3171 – „За жс“, за 
поземлен имот с идентификатор 55419.6701.3171 
по КККР на Панчарево по червените, сините и 
кафявите линии, цифри, текст и щрихи съгласно 
приложения проект.

Решението и одобреният проект на подробен 
устройствен план да се публикуват на интернет 
страницата на Столичната община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), 
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават в район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.

Председател:  
Е. Герджиков

3944

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 815  
от 20 май 2019 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 № 109 от 
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28.02.2019 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 25.06.2019 г. в 11 ч. в Столичната общин-
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл. 
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг 
с явно наддаване за продажба на самостоятелни 
обекти в сграда с идентификатори 68134.304.91.2.4 
и 68134.304.91.2.5, представляващи II и III етаж 
от сграда, ведно с 38,52 % ид.ч. от общите части 
на сградата и толкова ид.ч. от дворното място, 
София, бул. Александър Стамболийски № 48 (вход 
откъм бул. Христо Ботев), общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Възраждане“.

2. Начална тръжна цена – 1 500 000 лв. (Сдел-
ката не се облага с ДДС на основание чл. 45, 
ал. 3 от ЗДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 150 000 лв., се вна-

ся 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, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 21.06.2019 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в 
брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

3938

РЕШЕНИЕ № 816 
от 20 май 2019 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 търго-
вете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г. 
на Столичния общински съвет Надзорният съвет 
на Столичната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции реши:

1. На 24.06.2019 г. в 11 ч. в Столичната общин-
ска 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 68134.610.862, представляващ УПИ 
Х-862, кв. 12д, м. Суха река-запад, София, ул. 
Христаки Павлович № 9, общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Подуяне“. 

2. Начална тръжна цена – 826 000 лв. (Сделката 
се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 82 600 лв., се внася по 

банкова сметка на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB 

9130 33 26474601, BIC –SOMBBGSF, при „Общин-
ска 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 докумен-
тация – до 20.06.2019 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 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 до-
кументация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

3939

РЕШЕНИЕ № 817 
от 20 май 2019 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 търго-
вете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г. 
на Столичния общински съвет Надзорният съвет 
на Столичната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции реши:

1. На 20.06.2019 г. в 11 ч. в Столичната общин-
ска 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 68134.610.859, представляващ УПИ 
VII-859, кв. 12д, м. Суха река-запад, София, ул. 
Христаки Павлович № 11, общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Подуяне“. 

2. Начална тръжна цена – 1 463 000 лв. (Сдел-
ката се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 146 300 лв., се вна-

ся 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, предхож-
дащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 18.06.2019 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 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 до-
кументация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

3940
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РЕШЕНИЕ № 818 
от 20 май 2019 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 № 47 
от 31.01.2019 г. на Столичния общински съвет 
Надзорният съвет на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции реши:

1. На 19.06.2019 г. в 11 ч. в Столичната об-
щинска агенция за приватизация и инвестиции, 
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен 
търг с явно наддаване за продажба на поземлен 
имот с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, 
кв. 49а, м. Банишора – Зона В-17, София, ул. 
Пловдив, в участъка между ул. Габрово и ул. 
Зайчар – общински нежилищен имот, стопа-
нисван от район „Илинден“. 

2. Начална тръжна цена – 210 000 лв. (Сдел-
ката се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 21 000 лв., се внася 

по банкова сметка на Столичната общинска 
агенция за приватизация и инвестиции № BG 
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC –SOMBBGSF, 
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, 
София. Краен срок за внасяне на депозити-
те – всеки работен ден, но не по-късно от деня, 
предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 17.06.2019 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 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 до-
кументация.

Председател на Надзорния съвет:  
Н. Стойнев

3941

ОБЩИНА ВАРНА

РЕШЕНИЕ № 1515-3  
от 30 януари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК 
Общинският съвет – гр. Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, намиращ се във 
Варна, ул. Славянска № 1, 3, 5, представляващ 
помещения, предмет на АОС № 7755/5.09.2014 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: 
Т. Балабанов

3854

РЕШЕНИЕ № 1516-3
от 30 януари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК 
Общинският съвет – гр. Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на об-
щински нежилищен имот, намиращ се във Варна, 
бул. Чаталджа № 49, представляващ помещения 
(кафе-клуб), предмет на АОС № 8191/19.03.2015 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: 
Т. Балабанов

3855

РЕШЕНИЕ № 1517-3 
от 30 януари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК 
Общинският съвет – гр. Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на об-
щински нежилищен имот, намиращ се във Варна, 
ул. Гоце Делчев № 63, представляващ гараж № 3, 
предмет на АОС № 9402/7.02.2017 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: 
Т. Балабанов

3856

РЕШЕНИЕ № 1518-3 
от 30 януари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК 
Общинският съвет – гр. Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на об-
щински нежилищен имот, намиращ се във Варна, 
ул. Гоце Делчев № 63, представляващ гараж № 5, 
предмет на АОС № 9401/7.02.2017 г.

2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: 
Т. Балабанов

3857

РЕШЕНИЕ № 1519-3 
от 30 януари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 4, ал. 4 от ЗПСК 
Общинският съвет – гр. Варна, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, намиращ се във 
Варна, ул. Топола № 36, представляващ гараж 
№ 2, предмет на АОС № 5947/30.11.2009 г.
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2. Забранява извършването на разпоредителни 
сделки с имуществото на обекта, сключване на 
договори за дялово участие, за наем, за съвместна 
дейност, обезпечаване на вземания и сключване 
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.

Председател: 
Т. Балабанов

3858

РЕШЕНИЕ № 1658-13 
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, 
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
Решение № 1516-3(37) от 30.01.2019 г. Общин-
ският съвет – гр. Варна, реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно 
наддаване за приватизация на общински не-
жилищен имот, намиращ се във Варна, район 
„Приморски“, бул. Чаталджа № 49, по АОС 
№ 8191/19.03.2015 г., представляващ помещения 
на кафе-клуб, като самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор 10135.2557.41.4.65 със ЗП 127,66 
кв. м, състоящ се от зала, 2 складови помеще-
ния и 2 сервизни помещения, както и 2,55 % 
идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, по КК и КР, одобрени със 
Заповед № 18-92 от 14.10.2008 г. на ИД на АГКК, 
при граници на имота на същия етаж: СОС 
10135.2557.41.4.67, под обекта: няма, над обекта: 
СОС 10135.2557.41.4.8, СОС 10135.2557.41.4.9, при 
начална тръжна цена 247 500 лв. Сделката не 
се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване в размер 20 000 лв., 
без включен ДДС.

3. Депозит в размер 30 000 лв., без включен 
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централ-
на кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се 
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на 
Община Варна срещу представяне на документ 
за платени 500 лв., с включен ДДС, по сметка 
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: 
CECBBGSF, код за вид плащане 447000, при 
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 
16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се де-
позират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името (фирмата) на участ-
ника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата 
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държа-
вен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките 
на всеки работен ден след представяне на до-
кумент за закупена тръжна документация до 

15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: 
Т. Балабанов

3860

РЕШЕНИЕ № 1659-13 
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, 
ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, 
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредба-
та за търговете и конкурсите и свое Решение 
№ 1768-8(36) от 11 и 12.11.2014 г. Общинският 
съвет – гр. Варна, реши: 

1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, район „Аспарухово“, 
ул. Капитан I ранг Георги Купов № 37, по АОС 
№ 6683/29.12.2011 г., представляващ част от сграда 
с идентификатор 10135.5510.789.5, състояща се от 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.5510.789.5.2, със застроена площ 230 кв. м, 
на втори етаж, ведно с изба № 4, представляваща 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
10135.5510.789.5.6 с площ 10,40 кв. м, на минус 
първи етаж, заедно с 57,62 % идеални части от 
общите части на сградата и от правото на строеж, 
по КК и КР на гр. Варна, одобрени със Заповед 
№ РД-18-73 от 23.06.2008 г. на ИД на АГКК, при 
начална тръжна цена 99 500 лв. Сделката не се 
облага с ДДС. 

2. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв., без 
включен ДДС.

3. Депозит в размер 5000 лв., без включен 
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централ-
на кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се полу-
чава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна срещу представяне на документ за платени 
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, код 
за вид плащане 447000, при „Централна коопе-
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, 
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия 
работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се депо-
зират в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се отбелязват името (фирмата) на участника и 
цялостното наименование на обекта на привати-
зация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.
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7. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: 
Т. Балабанов

3859

РЕШЕНИЕ № 1660-13  
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, 
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
Решение № 1654-9(34) от 21.07.2014 г. Общинският 
съвет – гр. Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, 
бул. Съборни № 44, по АОС № 1261/2.07.1999 г., 
представляващ сгради: втори етаж от масивна 
двуетажна сграда със ЗП 91 кв. м, ведно с изби 
с площ 30,50 кв. м, представляващи ½ идеални 
части от всички изби с обща площ 61 кв. м и та-
ванска стая с площ 16,45 кв. м, заедно с 63,568 % 
идеални части от общите части на сградата; 
масивна двуетажна пристройка до улицата (без 
магазина на първи етаж), състояща се от поме-
щения на втори етаж със ЗП 40 кв. м, помещение 
на първи етаж до прохода зад магазина със ЗП 
7,84 кв. м, ведно с изба от две помещения с площ 
18,78 кв. м, заедно с 90 % идеални части от об-
щите части на сградата; част от масивна сграда, 
разположена във вътрешната част на двора, зае-
маща дясната половина, със ЗП 53 кв. м и земя 
с площ 225,75 кв. м идеални части от поземлен 
имот с идентификатор 10135.1503.556 по КК и КР 
на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 
от 10.11.2008 г. на и.д. на АГКК и изменени със 
Заповед № 18-7166 от 22.05.2014 г. на началника 
на СГКК – Варна, целият с площ 334 кв. м, а по 
АОС № 1261/2.07.1999 г. с площ 330 кв. м, при 
начална тръжна цена 180 000 лв. Сделката не се 
облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване в размер 8000 лв., без 
включен ДДС.

3. Депозит в размер 10 000 лв., без включен 
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централ-
на кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се полу-
чава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна срещу представяне на документ за платени 
500 лв. с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, код 
за вид плащане 447000, при „Централна коопе-
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, 
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия 
работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се депо-
зират в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се отбелязват името (фирмата) на участника и 

цялостното наименование на обекта на привати-
зация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 16-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 14,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: 
Т. Балабанов

3861

РЕШЕНИЕ № 1661-13  
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, 
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
Решение № 1517-3(37) от 30.01.2019 г. Общинският 
съвет – гр. Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
за приватизация на общински нежилищен имот, 
намиращ се във Варна, район „Одесос“, ул. Гоце 
Делчев № 63, по АОС № 9402/7.02.2017 г., пред-
ставляващ гараж № 3, като самостоятелен обект 
в сграда с идентификатор 10135.1026.183.1.22 със 
ЗП 23,40 кв. м, както и 0,0149 % идеални части 
от общите части на сградата и от правото на 
строеж, при граници на имота на същия етаж: 
СОС 10135.1026.183.1.17, СОС 10135.1026.183.1.21, под 
обекта: няма, над обекта: СОС 10135.1026.183.1.2, 
година на строеж – 2008 г., по КК и КР, одобрени 
със Заповед № РД-18-32 от 26.04.2011 г. на ИД 
на АГКК и изменени със Заповед № 18-2982 от 
13.04.2016 г. на началника на СГКК – Варна, при 
начална тръжна цена 24 000 лв. Сделката не се 
облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв., без 
включен ДДС.

3. Депозит в размер 3000 лв., без включен 
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централ-
на кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се полу-
чава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна срещу представяне на документ за платени 
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, код 
за вид плащане 447000, при „Централна коопе-
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, 
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия 
работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се депо-
зират в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се отбелязват името (фирмата) на участника и 
цялостното наименование на обекта на привати-
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зация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: 
Т. Балабанов

3862

РЕШЕНИЕ № 1662-13  
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, 
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
Решение № 1518-3(37) от 30.01.2019 г. Общинският 
съвет – гр. Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, 
ул. Гоце Делчев № 63, по АОС № 9401/7.02.2017 г., 
представляващ гараж № 5, като самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 10135.1026.183.1.18 
със ЗП 23,05 кв. м, както и 0,0147 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото 
на строеж, по КК и КР на гр. Варна, одобрени 
със Заповед № РД-18-32 от 26.04.2011 г. на и.д. на 
АГКК, при граници на имота на същия етаж: СОС 
10135.1026.183.1.23, СОС 10135.1026.183.1.19, под 
обекта: няма, над обекта: СОС 10135.1026.183.1.1, 
при начална тръжна цена 24 000 лв. Сделката не 
се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без 
включен ДДС.

3. Депозит в размер 3000 лв. без включен ДДС, 
платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 
150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна коо-
перативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се полу-
чава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна срещу представяне на документ за платени 
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, код 
за вид плащане 447000 при „Централна коопе-
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, 
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия 
работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се депо-
зират в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се отбелязват името (фирмата) на участника и 
цялостното наименование на обекта на привати-
зация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: 
Т. Балабанов

3863

РЕШЕНИЕ № 1663-13  
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, 
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
Решение № 1519-3(37) от 30.01.2019 г. Общин-
ският съвет – гр. Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, район „Младост“, 
ул. Топола № 36, по АОС № 5947/30.11.2009 г., 
представляващ гараж № 2, като самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 10135.3513.329.1.11 
със ЗП 20,39 кв. м, както и 1,9577 % идеални 
части от общите части на сградата и от правото 
на строеж, по КК и КР, одобрени със Заповед 
№ РД-18-64 от 16.05.2008 г. на и.д. на АГКК, 
при граници на имота на същия етаж: СОС 
10135.3513.329.1.10, СОС 10135.3513.329.1.6, под 
обекта: няма, над обекта: СОС 10135.3513.329.1.13, 
СОС 10135.3513.329.1.14, при начална тръжна 
цена 18 000 лв. Сделката не се облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. 
без включен ДДС.

3. Депозит в размер 3000 лв. без включен 
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централ-
на кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се 
получава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на 
Община Варна срещу представяне на документ 
за платени 500 лв., с включен ДДС, по сметка 
IBAN: BG49 CECB 9790 8462 150000, и BIC: 
CECBBGSF, код за вид плащане 447000 при 
„Централна кооперативна банка“ – АД, клон 
Варна, и фактура, удостоверяваща плащането, до 
16,30 ч. на 10-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се де-
позират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името (фирмата) на участ-
ника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата 
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държа-
вен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
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за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 17-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 14,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: 
Т. Балабанов

3864

РЕШЕНИЕ № 1664-13  
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, 
ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, 
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредба-
та за търговете и конкурсите и свои решения 
№ 1661-9(34) от 21.07.2014 г. и № 1769-8(36) от 11, 
12.11.2014 г. Общинският съвет – гр. Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване 
за приватизация на общински нежилищен имот, 
намиращ се във Варна, район „Одесос“, бул. Хрис-
то Ботев № 18, вх. 5, ет. 13, 11 подрайон, по АОС 
№ 252/8.09.1997 г., представляващ ателие № 1, със 
застроена площ 61,36 кв. м (100 % тераси), ведно с 
изба с полезна площ 9,61 кв. м, заедно с 0,1792 % 
идеални части от общите части на сградата и от 
правото на строеж, при начална тръжна цена 
58 800 лв. Сделката не се облага с ДДС. 

2. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв. без 
включен ДДС.

3. Депозит в размер 5000 лв. без включен ДДС, 
платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 
150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна коо-
перативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се полу-
чава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна срещу представяне на документ за платени 
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, код 
за вид плащане 447000 при „Централна коопе-
ративна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 
10-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се депо-
зират в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се отбелязват името (фирмата) на участника и 
цялостното наименование на обекта на привати-
зация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 9,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: 
Т. Балабанов

3865

РЕШЕНИЕ № 1665-13  
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, 
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
Решение № 1662-9(34) от 21.07.2014 г. Общинският 
съвет – гр. Варна, реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, 
бул. Христо Ботев № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС 
№ 250/9.09.1997 г., представляващ ателие № 3, 
със застроена площ 46,83 кв. м (100 % тераси), 
заедно с 0,1266 % идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, при 
начална тръжна цена 41 300 лв. Сделката не се 
облага с ДДС.

2. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без 
включен ДДС.

3. Депозит в размер 3000 лв. без включен ДДС, 
платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 3362 
150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централна коо-
перативна банка“ – АД, клон Варна, до 16,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се полу-
чава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна срещу представяне на документ за платени 
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, код 
за вид плащане 447000 при „Централна коопе-
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, 
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия 
работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се депо-
зират в запечатан непрозрачен плик, върху който 
се отбелязват името (фирмата) на участника и 
цялостното наименование на обекта на привати-
зация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен ден от обна-
родването на решението в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 11,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: 
Т. Балабанов

3866

РЕШЕНИЕ № 1666-13  
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и 
чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, 
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 
от Наредбата за търговете и конкурсите и свое 
Решение № 1663-9(34) от 21.07.2014 г. Общинският 
съвет – гр. Варна, реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, 
бул. Христо Ботев № 18, вх. 9, ет. 13, по АОС 
№ 255/9.09.1997 г., представляващ ателие № 1, 
със застроена площ 61,36 кв. м (100 % тераси), 
ведно с изба с полезна площ 9,61 кв. м, заедно 
с 0,1792 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, при начална 
тръжна цена 59 200 лв. Сделката не се облага 
с ДДС. 

2. Стъпка за наддаване в размер 3000 лв. без 
включен ДДС.

3. Депозит в размер 5000 лв. без включен 
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централ-
на кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се полу-
чава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна срещу представяне на документ за платени 
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, код 
за вид плащане 447000 при „Централна коопе-
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, 
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия 
работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се де-
позират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името (фирмата) на участ-
ника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата 
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държа-
вен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките на 
всеки работен ден след представяне на документ 
за закупена тръжна документация до 15,30 ч. на 
15-ия работен ден от обнародването на решението 
в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 14 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: 
Т. Балабанов

3867

РЕШЕНИЕ № 1667-13  
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, 
ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 3, 
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредба-
та за търговете и конкурсите и свои решения 
№ 1664-9(34) от 21.07.2014 г. и № 1770-8(36) от 
11, 12.11.2014 г. Общинският съвет – гр. Варна, 
реши:

1. Да се проведе публичен търг с явно надда-
ване за приватизация на общински нежилищен 
имот, намиращ се във Варна, район „Одесос“, 
бул. Христо Ботев № 18, вх. 5, ет. 13, по АОС 
№ 253/8.09.1997 г., представляващ ателие № 3, 
със застроена площ 46,83 кв. м (100 % тераси), 

заедно с 0,1266 % идеални части от общите 
части на сградата и от правото на строеж, при 
начална тръжна цена 41 000 лв. Сделката не се 
облага с ДДС. 

2. Стъпка за наддаване в размер 2000 лв. без 
включен ДДС.

3. Депозит в размер 3000 лв. без включен 
ДДС, платими по сметка IBAN: BG36 CECB 9790 
3362 150000, и BIC: CECBBGSF, при „Централ-
на кооперативна банка“ – АД, клон Варна, до 
16,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

4. Комплектът тръжна документация се полу-
чава в стая 1207 на ет. 12 в сградата на Община 
Варна срещу представяне на документ за платени 
500 лв., с включен ДДС, по сметка IBAN: BG49 
CECB 9790 8462 150000, и BIC: CECBBGSF, код 
за вид плащане 447000 при „Централна коопе-
ративна банка“ – АД, клон Варна, и фактура, 
удостоверяваща плащането, до 16,30 ч. на 10-ия 
работен ден от обнародването на решението в 
„Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се де-
позират в запечатан непрозрачен плик, върху 
който се отбелязват името (фирмата) на участ-
ника и цялостното наименование на обекта на 
приватизация, в стая 1210 на ет. 12 в сградата 
на Община Варна до 16,30 ч. на 15-ия работен 
ден от обнародването на решението в „Държа-
вен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва в рамките 
на всеки работен ден след представяне на до-
кумент за закупена тръжна документация до 
15,30 ч. на 15-ия работен ден от обнародването 
на решението в „Държавен вестник“.

7. Търгът да се проведе на 18-ия работен ден 
от обнародването на решението в „Държавен 
вестник“ от 15,30 ч. в сградата на Община Варна.

Председател: 
Т. Балабанов

3868

ОБЩИНА ГАБРОВО

РЕШЕНИЕ № 82 
от 25 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Габрово, одобрява подробен устрой-
ствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за 
трасе на ел. провод до ПИ с идентификатор 
57675.18.6 по КК на с. Поповци, община Габрово 
(имот № 018006 по КВС на землище с. Поповци, 
община Габрово).

Председател: 
Л. Георгиева

3833

ОБЩИНА КАОЛИНОВО

РЕШЕНИЕ № 475  
от 25 април 2019 г. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Каолиново, реши: 
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1. Одобрява проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за ел. 
схема и ел. схема за захранване на селскосто-
панска сграда в ПИ 30137.46.64 – кабел НН за 
ГРТ – парцеларен план за линеен обект на тех-
ническата инфраструктура извън урбанизираната 
територия на с. Загориче, община Каолиново, 
област Шумен.

2. Възлага на кмета на община Каолиново да 
извърши последващите действия съгласно закона.

Председател: 
З. Назиф

3870

ОБЩИНА КУБРАТ

РЕШЕНИЕ № 555  
от 28 март 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2 
от ЗМСМА, чл. 103, ал. 1, т. 1, чл. 104, ал. 1 и 
2, чл. 105, т. 1, чл. 106, чл. 126, ал. 4 и чл. 127, 
ал. 6 от ЗУТ, протокол от проведено обществено 
обсъждане на ОУП, екологична оценка към него 
по чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 1 от прото-
кол № 1 от 26.06.2018 г. на Експертния съвет по 
устройство на територията при Община Кубрат, 
изпълнени съгласувателни процедури по чл. 127, 
ал. 2 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Кубрат, одо-
брява общия устройствен план на община Кубрат 
във фаза окончателен проект (ОУП на община 
Кубрат – графични материали – неразделна част 
от настоящото решение).

Председател: 
Х. Юмеров

3749

ОБЩИНА ПЕРНИК

РЕШЕНИЕ № 1094 
от 7 март 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка 
с т. 8 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1 и 
чл. 108, ал. 2 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Пер-
ник, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за трасе и сервитут на 
обект: Външно електрозахранване на второсте-
пенна сграда, намираща се в поземлен имот (ПИ) 
№ 611 по КВС на с. Боснек, ЕКАТТЕ 05760, община 
Перник (въздушна кабелна линия НН-1 kV), по 
искане на „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, 
София, бул. Цариградско шосе № 159, БенчМарк 
Бизнес Център. Трасето и сервитутът на въздуш-
ната кабелна линия НН засягат имоти 070059 и 
000210 по КВС на с. Боснек, община Перник.

Решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез кмета на община Перник пред Администра-
тивния съд – Перник.

Председател: 
И. Савов

3755

ОБЩИНА ПЕТРИЧ

РЕШЕНИЕ № 1130 
от 21 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският 
съвет – гр. Петрич, реши:

Одобрява ПУП – ПП (ПУП – парцеларен 
план) за трасе на външен водопровод за минерална 
вода до УПИ 140023, 140005 (имот с идентификатор 
47189.140.6), м. Хано, землище на с. Марикости-
ново, община Петрич, през поземлени имоти с 
идентификатори 47189.146.100, с НТП „Местен 
път“, 47189.146.104 с НТП „Пасище“, 47189.146.105 
с НТП „Селскостопански, горски, ведомствен 
път“, 47189.140.24 с НТП „Селскостопански, 
горски, ведомствен път“ – публична общинска 
собственост, и през поземлен имот с идентифи-
катор 47189.146.745 – с НТП „За друг вид водно 
течение, водна площ, съоръжение“ – публична 
държавна собственост, и обособени сервитути през 
поземлени имоти с идентификатори 47189.146.101, 
47189.146.102 и 47189.146.9901 съгласно регистър 
на засегнатите имоти, съгласуван от СГКК – 
Благоевград.

ПУП – ПП се намира в сградата на общин-
ската администрация – гр. Петрич, ет. 4, стая 401.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ реше-
нието подлежи на обжалване в 30-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Община Петрич пред Административния 
съд – Благоевград.

Председател: 
Г. Тренчев

3851

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ № 625 
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21, 
ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, докладната записка 
на кмета на община Пещера и становищата на 
ПК по териториално и селищно устройство и ПК 
по законност, обществен ред, предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси и разви-
тие на местното самоуправление Общинският 
съвет – гр. Пещера, одобрява проект за осъвре-
меняване на регулационния план на гр. Пещера 
и неговото адаптиране към действащата кадас-
трална карта на гр. Пещера и нейното землище.

Председател: 
П. Хамамджиев

3843

РЕШЕНИЕ № 626 
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, докладната записка 
на кмета на община Пещера и становищата на 
ПК по териториално и селищно устройство и ПК 
по законност, обществен ред, предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси и разви-
тие на местното самоуправление Общинският 
съвет – гр. Пещера, реши:
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Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи 
на техническата инфраструктура – електроснаб-
дяване и водоснабдяване на поземлен имот с 
идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр. Пе-
щера в местност Широките ливади, като трасето 
на електропровода е с обхват: поземлен имот с 
идентификатор 56277.3.1615 (частна общинска 
собственост) с начин на трайно ползване „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“, имот 
с идентификатор 56277.3.1387 (общинска собстве-
ност) с начин на трайно ползване: напоителен 
канал, по КККР на гр. Пещера и достига до 
имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на 
гр. Пещера в местност Широките ливади – соб-
ственост на заявителя.

Трасето на водопровода е с обхват: поземлен 
имот с идентификатор 56277.3.1387 (общинска соб-
ственост) с начин на трайно ползване: напоителен 
канал, по КККР на гр. Пещера, поземлен имот 
с идентификатор 56277.3.1615 (частна общинска 
собственост) с начин на трайно ползване: „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“, позем-
лен имот с идентификатор 56277.3.1614 (общинска 
собственост) с начин на трайно ползване: „За 
второстепенна улица“, по КККР на гр. Пещера 
и достига до поземлен имот с идентификатор 
56277.3.1375 по КККР на гр. Пещера в местност 
Широките ливади – собственост на заявителя.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ ре-
шението може да бъде обжалвано чрез Общин-
ския съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ пред 
Административния съд – Пазарджик.

Председател: 
П. Хамамджиев

3844

РЕШЕНИЕ № 627 
от 24 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, докладната записка 
на кмета на община Пещера и становищата на 
ПК по териториално и селищно устройство и ПК 
по законност, обществен ред, предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси и разви-
тие на местното самоуправление Общинският 
съвет – гр. Пещера, реши:

Одобрява проект за ПУП – парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура – во-
допровод до поземлен имот с идентификатор 
56277.4.91 по КККР на гр. Пещера, местност 
Баташки път, с трасе на водопровода обхващащ 
поземлен имот с идентификатор 56277.4.89 – „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“, частна 
общинска собственост, по КККР на гр. Пещера 
и достига до поземлен имот с идентификатор 
56277.4.91 по КККР на гр. Пещера в местност 
Баташки път – собственост на заявителя.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ ре-
шението може да бъде обжалвано чрез Общин-
ския съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от 
обнародването му в „Държавен вестник“ пред 
Административния съд – Пазарджик.

Председател: 
П. Хамамджиев

3845

ОБЩИНА РАДНЕВО

РЕШЕНИЕ № 1002  
от 28 март 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, 
ал. 3, т. 1 от ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6, 
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, 6 и чл. 14, ал. 4 от На-
редбата за търговете и конкурсите Общинският 
съвет – гр. Раднево, реши:

1. Обявява публичен търг с явно наддаване 
за обект: дворно място с площ 4974 кв. м и по-
строените в него: битова сграда с механа със 
ЗП 184,34 кв. м, на два етажа, мазе с площ 64,94 
кв. м, монолитна конструкция, построена 1958 г.; 
кухня със складова база с площ 278 кв. м, на един 
етаж, мазе с площ 112,96 кв. м, стоманобетонна, 
масивна конструкция, построена 1958 г.; сграда 
за хидрофор с площ 14,75 кв. м, монолитна кон-
струкция, построена 1958 г.; тоалетна с площ 
17,65 кв. м, паянтова конструкция, изградени в 
общински УПИ III, пл. № 129 в кв. 7 по регула-
ционния план на с. Борущица, община Мъглиж.

2. Начална тръжна цена – 62 500 лв. без 
ДДС, и стъпка на наддаване – 2 % от началната 
тръжна цена.

3. Определя депозит за участие в търга в размер 
10 % от началната тръжна цена, който се внася по 
сметка на Община Раднево, посочена в тръжната 
документация, в срок до 25-ия ден от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

4. Тръжната документация за участие в търга 
се получава в стая 206, отдел „Общинска собстве-
ност“ на общинската администрация – Раднево, 
срещу невъзстановими 500 лв. без ДДС, плати-
ми по сметка на Община Раднево, посочена в 
тръжната документация, или на гише № 5 (каса) 
при информационния център, в срок до 25-ия 
ден от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“.

5. Предложенията за участие в търга се подават 
в стая 204 (деловодство) на Община Раднево в 
запечатан непрозрачен плик в срок до 17 ч. на 
30-ия ден от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен 
ден в срок до 16 ч. на 25-ия ден от датата на об-
народване на решението в „Държавен вестник“ 
след закупуване на тръжни книжа и предвари-
телна заявка.

7. Търгът да се проведе от 13,30 ч. на 31-вия ден 
от датата на обнародване на решението в „Дър-
жавен вестник“ в зала 315 на Община Раднево.

8. Сроковете по т. 3 – 7 се определят по реда 
на чл. 60 от ГПК. Когато последният ден на сро-
ка е неприсъствен, този ден не се брои и срокът 
изтича на следващия след него присъствен ден.

9. Утвърждава тръжната документация и про-
екта на договора за продажба като част от нея.

10. Упълномощава кмета на общината да 
издаде заповед за назначаване на комисия за 
провеждане на търга.

11. В срок до 3 работни дни след провеждане-
то на търга тръжната комисия да представи на 
кмета на община Раднево протокола от търга.

12. Упълномощава кмета на община Раднево 
да сключи договор за покупко-продажба със 
спечелилия търга.

Председател: 
Р. Йовчев

3750
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ОБЩИНА САМОКОВ

РЕШЕНИЕ № 1979 
от 18 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, протокол № 44 от заседание 
на ПК по „Устройство на територията и екология“, 
докладна записка изх. № ПУП-98 от 8.04.2019 г. от 
Владимир Владимиров Георгиев – кмет на община 
Самоков, във връзка с подадено заявление с вх. 
№ ПУП-98 от 5.02.2019 г. от Шон Джерард Олири, 
управител на „Концепт България 2008“ – ООД, 
относно одобрение на подробен устройствен 
план – парцеларен план за трасе на водопровод 
до ПИ с идентификатор № 47264.75.73 в местност 
Черковник, землище с. Марица, община Самоков, 
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за трасе на водопровод до ПИ с иден-
тификатор № 47264.75.73 в местност Черковник, 
землище с. Марица, община Самоков.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Общин-
ския съвет – гр. Самоков, до Административния 
съд – София област.

За председател: 
Св. Атанасова

3852

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ЗАПОВЕД № ОА-114 
от 22 април 2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за адми-
нистрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи (ПЗРЗСПЗЗ), 
чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Зако-
на за собствеността и ползването на земеделските 
земи във връзка с протокол от 19.07.2018 г. за 
приемане на планове на новообразуваните имоти 
на земите по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ от комисия, 
назначена със заповеди № ОА-185 от 4.07.2018 г. 
и ОА-212 от 18.07.2018 г. на областния управител 
на Софийска област, протокол от 20.11.2018 г. за 
разглеждане на постъпили писмени искания и 
възражения по приетите планове на новообра-
зуваните имоти и документацията към тях на 
комисията, назначена със Заповед № ОА-354 от 
31.10.2018 г. на областния управител на Софийска 
област, одобрявам плановете на новообразуваните 
имоти на земи по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ за 
следните територии в землището на с. Широки 
дол, община Самоков, Софийска област:

– местност Дългата поляна;
– местност Солище;
– местност Татарски брод;
– местност Шумната могила.
Жалби срещу одобрените планове на но-

вообразуваните имоти могат да се подават в 
14-дневен срок от обнародването на заповедта в 
„Държавен вестник“ чрез областния управител 
на Софийска област пред Административния 
съд – София област.

Областен управител: 
Ил. Тодоров

3792

ОБЩИНА ТРЪН

РЕШЕНИЕ № 72 
от 25 април 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 129 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Трън, 
одобрява:

1. Изменение в обхвата на кв. 4, 5 и 9 по от-
менен регулационен план от 1990 г. на с. Врабча, 
община Трън, с новообразувани УПИ I-164, УПИ 
II-163, УПИ III-34 в кв. 4, УПИ I-35, УПИ II-36, 
УПИ III-165, УПИ IV-37, УПИ V-159, УПИ VI-160, 
УПИ VII-161, УПИ VIII-162, УПИ IX-158 в кв. 5, 
УПИ I-33, УПИ II-166, УПИ III-32, УПИ IV-31, 
УПИ V-30, УПИ VI-29 в кв. 9 и УПИ III – за общ. 
дом, в кв. 10, с. Врабча, община Трън.

2. Улици с осови точки 42-43-44-45, 46-47-48-50, 
52-53-54-55-26, 56-57, 42-51-52-58-59-60.

Премахват се действащите към момента ре-
гулационни линии.

Общата засегната площ за обезщетение от 
имот № 12139.50.21 от КККР за неурбанизираната 
територия, з-ще с. Врабча е 2138 кв. м.

Техническото оформление на проекта е съо-
бразено с изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. 
за обема и съдържанието на устройствените 
схеми и планове.

Решението подлежи на обжалване по реда на 
чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“.

Председател: 
Б. Харалампиев

3853

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ ШУМЕН

ЗАПОВЕД № 15-53 
от 8 май 2019 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за 
администрацията, § 4, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ във 
връзка с чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ предвид 
протокол № 8 от 8.05.2019 г. на Комисията по 
чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ одобрявам план на 
новообразуваните имоти за местност Джевиз-
лика, к.р. № 46 в землището на с. Каспичан, 
община Каспичан.

Жалби срещу одобрените планове на новообра-
зуваните имоти могат да се подават от заинтересу-
ваните лица чрез областния управител на област 
Шумен пред Административния съд – Шумен, в 
14-дневен срок от обнародването на настоящата 
заповед в „Държавен вестник“.

Областен управител: 
Ст. Желев

3681

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ЗАПОВЕД № ДС-04-00003 
от 8 май 2019 г.

В областната администрация – Ямбол, е постъ-
пило заявление вх. № ОУ-04205 от 11.12.2018 г. от 
„Електроразпределение-Юг“ – ЕАД, със седалище 
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35. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
съобщава, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-48 от 17.05.2019 г. за обект: Основен ремонт 
(рехабилитация) на път III-866 Смолян – Стойки-
те – Широка лъка от км 8+225,53 до км 11+557,32 
и от км 26+600 до км 50+484,86, при условията 
на чл. 60 от Административнопроцесуалния ко-
декс. Предварителното изпълнение може да се 
обжалва пред Върховния административен съд 
в 3-дневен срок от съобщаването в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за стро-
еж подлежи на обжалване от заинтересуваните 
лица пред Върховния административен съд в 
30-дневен срок от обнародването на съобщение-
то в „Държавен вестник“ чрез Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството.
3850

26. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-43 от 16.05.2019 г. за строеж: „Изграждане 
на фундамент и монтаж на стоманен хоризонтален 
цилиндричен резервоар с обем 45 м3 за съхране-

и адрес на управление: Пловдив, ул. Христо Г. 
Данов № 37, ЕИК 115552190, представлявано от 
Гочо Димитров Чемширов в качеството му на 
заместник-председател на съвета на директорите 
и Костадин Петров Величков в качеството му на 
член на съвета на директорите. Пред областната 
администрация дружеството се представлява 
чрез пълномощник Апостол Калев Калев на 
длъжност ръководител на клиентски енергиен 
център (КЕЦ) – Ямбол, включващ териториите 
на община Ямбол, община Тунджа и община 
Стралджа, с пълномощно peг. № 4221 и № 4222 
от 29.09.2017 г., за одобряване на подробен ус-
тройствен план – парцеларен план и устройствена 
схема за линеен обект: „Кабелна линия СрН 20 
kV от ТП „Могила“ до съществуващ СРС на въз-
душна линия СрН 20 kV „Веселиново“.

На основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 12, 
изречение второ от ЗУТ проектът за парцеларен 
план и устройствената схема са обявени от Об-
щина Ямбол в „Държавен вестник“ (ДВ), бр. 9 
от 29.01.2019 г., и от Община „Тунджа“ в ДВ, 
бр. 2 от 4.01.2019 г. От общините е извършено 
разгласяване по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ. 
Съгласно констативен протокол от 5.02.2019 г. 
на Община „Тунджа“ и констативен протокол от 
7.03.2019 г. на Община Ямбол в законоустановения 
срок не са постъпили възражения по обявения 
ПУП – ПП и УС.

Към преписката за одобряване на ПУП – ПП 
и утройствена схема са приложени следните 
документи:

– Заповед № ДС-04-00005 от 16.05.2018 г. на 
областния управител на област Ямбол по чл. 124а, 
ал. 3 от ЗУТ за разрешаване изработване на 
ПУП – ПП и УС и одобрено задание по чл. 125 
от ЗУТ;

– Заповед № РД-01-00049 от 22.03.2019 г. на 
областния управител за назначаване на областен 
експертен съвет по устройство на територията 
(ОЕСУТ) за разглеждане и приемане на проекта 
за ПУП – ПП и УС за обекта по чл. 110, ал. 1, 
т. 5 от ЗУТ;

– протокол от 3.04.2019 г. на ОЕСУТ, с който 
е разгледан и приет проект на ПУП – ПП и УС 
за обекта;

– становище на РИОСВ – Стара Загора, изх. 
№ КОС-01-2080 от 9.05.2018 г., че не е необходимо 
да се провеждат процедури по ОВОС и еколо-
гична оценка, както и че не е необходимо да се 
провеждат процедури по глава втора от Наредбата 
за оценка на съвместимостта;

– становище на Областното пътно управле-
ние – Ямбол, изх. № 53-00-500 от 9.08.2018 г.;

– писмо на „Овергаз мрежи“ – АД, изх. 
№ ОМ-Е2001-1604 от 16.10.2018 г.;

– съгласувателно становище на БТК, peг. ин-
декс 95-Е-929 от 24.08.2018 г.;

– съгласуване на ПУП – ПП и устройствена 
схема във вид на печат от „ВиК“ – ЕООД, Ямбол, 
от 31.07.2018 г.;

– удостоверение № 01-150616 от 4.04.2019 г., 
издадено от СГКК – Ямбол;

– удостоверение № 25-81191 от 9.04.2019 г., 
издадено от СГКК – Ямбол.

Поземлените имоти, през които минава тра-
сето на кабела по КККР, са:

– в землището на гр. Ямбол и на територията 
на гр. Ямбол: 87374.15.112, 97374.520.2, 87374.520.6, 
87374.520.8, 87374.520.1, 87374.521.1;

– в землището на с. Веселиново, община 
„Тунджа“: 10776.19.63,10776.16.79, 10776.19.62, 
10776.19.64,10776.16.68,10776.16.3.

От представената преписка за одобрение на 
проекта за ПУП – ПП и УС е видно, че същият 
е съгласуван с необходимите заинтересувани те-
риториални администрации и специализираните 
контролни органи и експлоатационни дружества 
съгласно чл. 128, ал. 6 по реда на чл. 127, ал. 2 
от ЗУТ (в редакцията му от ДВ, бр. 82 от 2012 г.).

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за ад-
министрацията във връзка с чл. 129, ал. 3, т. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и 
посочените документи одобрявам подробен ус-
тройствен план – парцеларен план и устройствена 
схема за обект: „Кабелна линия СрН 20 kV от 
ТП „Могила“ до съществуващ СРС на въздушна 
линия СрН 20 kV „Веселиново“, намиращ се на 
територията на община Ямбол и община „Тун-
джа“, област Ямбол.

Настоящата заповед се обнародва в „Държа-
вен вестник“ съгласно чл. 129, ал. 4 от ЗУТ и се 
публикува на интернет страницата на областната 
администрация – Ямбол, съгласно чл. 129, ал. 5 
от ЗУТ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ на-
стоящата заповед подлежи на обжалване пред 
Административния съд – Ямбол, в 30-дневен срок 
от обнародването є чрез областния управител на 
област Ямбол.

Областен управител: 
Д. Иванов

3784
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ние на амонячна вода 25 % в ХВО, намиращ се 
в УПИ I-1,5,6, кв. 3 по плана на ТЕЦ „Марица-
изток 2“ (ПИ 37507.503.1), с. Ковачево, област 
Стара Загора“. Разрешението за строеж може да 
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
3975

36. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
съобщава, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-49 от 21.05.2019 г. за обект: „Подмяна на 
преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС 
„Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ 
„Калугерово“, подобект: Преносен газопровод от 
КВ „Батулци“ до КВ „Калугерово“, на територията 
на област София, община Правец – землища на  
с. Манаселска река, с. Видраре, с. Своде, с. Калу-
герово, област Враца, община Роман – землища 
на с. Хубавене, с. Караш, с. Марково равнище, 
област Ловеч, община Ябланица – землище на 
с. Батулци, с допуснато предварително изпълнение 
по реда на чл. 60 от Административнопроцесуал-
ния кодекс. Предварителното изпълнение може 
да се обжалва пред Върховния административен 
съд в 3-дневен срок от съобщаването му чрез 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересованите лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
4005

76. – Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във 
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт процедури за избор на административни 
ръководители в органите на съдебната власт, 
както следва:

1.1. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Пазарджик – из-
тичащ мандат.

1.2. Административен ръководител – председа-
тел на Окръжния съд – Видин – изтичащ мандат.

1.3. Административен ръководител – председа-
тел на Окръжния съд – Враца – изтичащ мандат.

1.4. Административен ръководител – предсе-
дател на Окръжния съд – Кюстендил – изтичащ 
мандат.

1.5. Административен ръководител – председа-
тел на Окръжния съд – Ямбол – изтичащ мандат.

1.6. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Ботевград – изтичащ 
мандат.

1.7. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Етрополе – изтичащ 
мандат.

1.8. Административен ръководител – председа-
тел на Районния съд – Оряхово – изтичащ мандат.

1.9. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Търговище – изтичащ 
мандат.

1.10. Административен ръководител – предсе-
дател на Районния съд – Велинград – свободна 
длъжност.

1.11. Административен ръководител – пред-
седател на Районния съд – Мадан – свободна 
длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободните длъжности в „Държавен вестник“ 
могат да се подават в администрацията на Вис-
шия съдебен съвет предложения за назначаване 
на административен ръководител на съответния 
орган на съдебната власт. Към предложението се 
прилагат: подробна автобиография, подписана от 
кандидата; копие от диплома за завършено висше 
образование по специалността „Право“; копие от 
удостоверение за придобита юридическа правос-
пособност; медицинско удостоверение, издадено 
в резултат на извършен медицински преглед, 
че лицето не страда от психическо заболяване; 
концепция за работата като административен 
ръководител, която трябва да съдържа: лична 
мотивация за заемане на длъжността, анализ и 
оценка на състоянието на органа на съдебната 
власт, очертаване на достиженията и проблемите 
в досегашната му дейност, набелязване на цели за 
развитието и мерки за тяхното достигане; удос-
товерение от Националната следствена служба, 
Столичната следствена служба или от окръжните 
следствени отдели към окръжните прокуратури за 
образувани досъдебни производства; декларация 
за имотното състояние, произхода на средствата 
за придобиване на имуществото и за наличие-
то на частен интерес по образец, утвърден от 
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, 
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на 
кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.
3902

76а. – Прокурорската колегия на Висшия 
съдебен съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във 
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт процедура за избор на административен 
ръководител – районен прокурор на Районната 
прокуратура – Дупница – изтичащ мандат.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободната длъжност в „Държавен вестник“ 
могат да се подават в администрацията на Вис-
шия съдебен съвет предложения за назначаване 
на административен ръководител на съответния 
орган на съдебната власт. Към предложението се 
прилагат: подробна автобиография, подписана от 
кандидата; копие от диплома за завършено висше 
образование по специалността „Право“; копие от 
удостоверение за придобита юридическа право-
способност; медицинско удостоверение, издадено 
в резултат на извършен медицински преглед, 
че лицето не страда от психическо заболяване; 
концепция за работата като административен 
ръководител, която трябва да съдържа: лична 
мотивация за заемане на длъжността, анализ и 
оценка на състоянието на органа на съдебната 
власт, очертаване на достиженията и проблемите 
в досегашната му дейност, набелязване на цели за 
развитието и мерки за тяхното достигане; удос-
товерение от Националната следствена служба, 
Столичната следствена служба или от окръжните 
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следствени отдели към окръжните прокуратури за 
образувани досъдебни производства; декларация 
за имотното състояние, произхода на средствата 
за придобиване на имуществото и за наличие-
то на частен интерес по образец, утвърден от 
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, 
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на 
кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.
3903

73. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, на основание 
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс с постановление за възлагане на недви-
жим имот № С190022-091-0000358 от 21.05.2019 г. 
възлага на Момчил Емилов Антонов, адрес за 
кореспонденция: София, бул. Драган Цанков № 59, 
ап. 22, следния недвижим имот: подземен гараж 
№ 6 с идентификатор 68134.801.256.1.14 и площ 
22,24 кв. м, намиращ се в сутерена на жилищна 
сграда № 1 с идентификатор: 68134.801.256.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
68134.801.256 и адрес София, район „Изгрев“, бул. 
Драган Цанков № 17. Обектът се продава заед-
но с 1,27 % идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж върху мястото, 
в което е построена сградата. Граници на обекта 
по нотариален акт: изток – рампа, юг – улица, 
запад – гаражно фоайе, север – гараж № 5.
3960

113. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, на 
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление 
за възлагане № 30 от 19.04.2019 г., издадено от ди-
ректора на ТД на НАП – Велико Търново, възлага 
на Любомир Данчев Несторов с адрес: Дряново, 
ул. Гурко № 2, група № 150/18-3, представляваща: 
поземлен имот с идентификатор 14458.64.8 по 
КККР на с. Ганчовец, община Дряново, област 
Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-1888 от 
23.11.2018 г. на ИД на АГКК, с адрес на позем-
ления имот: местност Дядово Цонево, площ 8301 
кв. м, трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: пасище, 
категория на земята при неполивни условия: 5, 
номер по предходен план: 064008, при грани-
ци и съседи на имота: 14458.64.258, 14458.64.7, 
14458.64.13, 14458.64.12, 14458.64.11, 14458.64.9, 
съгласно скица на поземлен имот № 15-13841 
от 8.01.2019 г., издадена от СГКК – Габрово, а 
съгласно нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 463, том III, рег. № 2328, 
дело № 426/2008 г. от 13.11.2008 г., вписан под 
дв. вх. № 1029, том 4, акт 118 и Решение № 107 
от 29.06.2015 г. по гр. дело № 74/2014 г. по описа 
на Окръжния съд – Търговище, влязло в сила 
на 23.06.2016 г., представлява поземлен имот с 
№ 064008 в землището на с. Ганчовец, община 
Дряново, ЕКАТТЕ 14458, площ на имота 8,303 
дка, начин на трайно ползване: пасище, мера, 
категория на земята при неполивни условия: 
пета, разстояние до национална мрежа 321 м, 
разстояние до път 678 м. Имотът се намира в 
местността Дядово Цонево при граници и съсе-
ди: № 000258 – полски път на Община Дряново, 
№ 064009 – пасище, мера на наследници на 
Обрешко Менев, № 064011 – пасище, мера на 

наследници на Димитър Владков, № 064012 – па-
сище, мера на наследници на Димитър Владовски, 
№ 064013 – пасище, мера на наследници на Кольо 
Станев Илиев; поземлен имот с идентификатор 
14458.33.17 по КККР на с. Ганчовец, община 
Дряново, област Габрово, одобрени със Заповед 
№ РД-18-1888 от 23.11.2018 г. на ИД на АГКК, с 
адрес на поземления имот: местност Долната 
воденица, площ 154 кв. м, трайно предназначение 
на територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване: зеленчукова градина, категория на земята 
при неполивни условия: 4, номер по предходен 
план: 033017, при граници и съседи на имота: 
14458.33.18, 14458.33.22, 14458.33.16, 14458.33.40, 
съгласно скица на поземлен имот № 15-13835 
от 8.01.2019 г., издадена от СГКК – Габрово, а 
съгласно нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 463, том III, рег. № 2328, 
дело № 426/2008 г. от 13.11.2008 г., вписан под 
дв. вх. № 1029, том 4, акт 118, и Решение № 107 
от 29.06.2015 г. по гр. д. № 74/2014 г. по описа на 
Окръжния съд – Търговище, представлява позем-
лен имот с № 033017, намиращ се в землището 
на с. Ганчовец, ЕКАТТЕ 14458, община Дряново, 
площ на имота 0,154 дка, начин на трайно полз-
ване: зеленчукова култура, категория на земята 
при неполивни условия: четвърта, разстояние 
до националната мрежа – 473 м, разстояние 
до път – 536 м, имотът се намира в местност-
та Долната воденица при граници и съседи: 
№ 033016 – зеленчукова култура на наследници 
на Никола Ковачев, № 033040 – храсти на земи по 
чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 033018 – зеленчукова култура 
на наследници на Мара Станева, № 033022 – паси-
ще, мера на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, за сумата 
1100 лв. На основание чл. 246, ал. 8, изр. 1 от 
ДОПК собствеността преминава у купувача от 
датата на постановлението.
3758

25. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, офис Ста-
ра Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
изх. № С190024-091-0000295/30.04.2019 г. възлага 
на „Прогрес БГ“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ: 
201752812, със седалище и адрес на управление: гр. 
Несебър. к.к. Слънчев бряг, кв. Пясъците, к.к. Сий 
Дриймс, бл. С, вх. 1, ет. 1, офис 2, представлявано 
от Ваня Костова Стоянова и Робърт Винсент Гей-
нър, следния недвижим имот: самостоятелен обект 
в сграда с идентификатор № 51500.507.600.3.21 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас, 
одобрени със Заповед РД-18-4 от 18.08.2006 г. на 
изпълнителния директор на АК, със застроена 
площ 56,20 кв. м по документ за собственост, а 
по кадастрална карта с площ 56 кв. м, намиращ 
се в гр. Несебър, п.к. 8230, к.к. Сий Дриймс, 
бл. В, ет. 3, ап. 21, с предназначение – жилище, 
апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни 
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 
51500.507.600.3.22 и 51500.507.600.3.20, под обекта: 
51500.507.600,3.14, над обекта: 51500.507.600.3.28. 
Самостоятелният обект се намира в сграда № 3, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
№ 51500.507.600. Жилището се продава с приле-
жащи части 2,43 % от общите части на сградата, 
както и със съответните 37,97 кв. м ид. ч. (иде-
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ални части) от поземлен имот с идентификатор 
№ 51500.507.600, целият с площ от 5392 кв. м, с 
адрес на поземления имот – Несебър, к.к. Слън-
чев бряг – запад, начин на трайно ползване – за 
друг курортно-рекреацинонен обект, номер по 
предходен план 367, квартал: 3803, парцел II, 
при граници на поземления имот: имоти с иден-
тификатори – № 51500.507.566, № 51500.507.572, 
№ 51500.507.96, № 51500.507.101 и № 51500.507.68.
3904

98. – Военномедицинската академия – София, 
обявява конкурси за заемане на две академични 
длъжности доцент, както следва: в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, 
научна специалност „Медицинска радиология и 
рентгенология“ – едно място за цивилен служител 
за нуждите на катедра „Образна диагностика“ на 
МБАЛ – София; в област на висше образование 
4. Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки, научна специалност „Вирусология“ – едно 
място за военнослужещ за нуждите на катедра 
„Микробиология и вирусология“ на МБАЛ – Со-
фия. Срок за подаване на документите – 2 месеца 
от датата на обнародването в „Държавен вестник“. 
Изискванията към участниците в конкурсите и 
необходимите документи ще бъдат публикувани 
на уебсайта на ВМА: www.vma.bg. За повече ин-
формация: отдел „Учебна и научноизследователска 
дейност“, тел. 02/9225130.
3945

8. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява конкурс за приемане на 
задочни докторанти, платена форма на обуче-
ние. Кандидатите подават следните документи 
до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. 
заявление по образец; 2. декларация по обра-
зец; 3. автобиография; 4. оригинал и копие на 
дипломата за завършена образователно-квали-
фикационна степен „магистър“ и приложението 
към нея; завършилите при степенна структура 
на обучение представят копия на дипломите 
за завършени образователно-квалификационни 
степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложе-
нията към тях; оригиналната диплома се връща 
на кандидата веднага след сверяване с копието; 
приложеното към документите копие на дипло-
мата не се връща; 4.1. в случай че издаването на 
дипломата за висше образование е предстоящо, 
кандидатът подава академична справка – ориги-
нал (или нотариално заверено копие), в която да 
са отразени средният успех от семестриалните 
изпити с хорариума на часовете по отделните 
дисциплини и успехът от държавните изпити; 
4.2. за кандидати, завършили Софийския уни-
верситет „Св. Климент Охридски“, на които 
издаването на дипломата за висше образование 
е предстоящо, се допуска да представят уверение, 
издадено от отдел „Студенти“ към факултета; 
4.3. лица, придобили в чужбина образователно-
квалификационна степен „магистър“, призната по 
законодателството на съответната държава, могат 
да кандидатстват за обучение в докторска степен, 
след като са преминали процедура по признаване 
на образованието от Софийския университет; 5. 
документ, удостоверяващ платена такса за учас-
тие в кандидатдокторантски конкурс (50 лв. за 

първи изпит по специалност и 50 лв. по западен 
език) – плащането се извършва в касата на СУ „Св. 
Климент Охридски“ (ректорат – Северно крило) 
или по банков път: сметката на СУ „Св. Климент 
Охридски“ е: Българска народна банка – Централ-
но управление, банкова сметка: BG52 BNBG 9661 
3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD, титуляр: 
СУ „Св. Климент Охридски“, вносител: кандидат-
докторантът. Задължителната информация, която 
трябва да съдържа банковият документ, е: трите 
имена, ЕГН, град по местоживеене, факултетът, 
към който е обявена докторантурата, и канди-
датдокторантската такса. Таксата се внася във 
всеки клон на банка по избор. Срок за подаване 
на документи – 2 месеца от обнародването на 
обявата в „Държавен вестник“. Всички документи 
се представят приложени в папка. Документи се 
приемат в каб. 214, ректорат – Северно крило, 
тел.: 8462185, 9308445.
Предложение за приемане на задочни докторанти 
срещу заплащане в СУ „Св. Климент Охридски“ 

за учебната 2018 – 2019 г.

№ Ши-
фър

Професио-
нално на-
правление

Докторска 
програма

Образо-
вателна 
и научна 
степен 

„доктор“

ре-
дов-
но

за-
доч-
но

Философски факултет

1. 2.3. Философия Философия с 
преподаване 
на английски 

език

1

Общо 1

3872
1949. – Университетът „Проф. д-р Асен Зла-

таров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане 
на следните академични длъжности: професор 
в област на висше образование 7. Здравеопаз-
ване и спорт, професионално направление 7.1. 
Медицина, научна специалност „Ортопедия и 
травматология“ – един; професор в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, 
научна специалност „Анатомия, хистология и 
цитология“ – един; професор в област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.1. Медицина, научна 
специалност „Физиология на животните и чове-
ка“ – един; главен асистент в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика 
и информатика, професионално направление 
4.6. Информатика и компютърни науки, научна 
специалност „Информатика (Програмиране и 
използване на компютри)“ – един, всички със 
срок за подаване на документите 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Документи 
се приемат в ректората, Бургас, бул. Проф. Я. 
Якимов № 1, стая 214, тел. 056 715 725.
3801
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335. – Шуменският университет „Епископ Кон-
стантин Преславски“ обявява конкурс за професор 
по област на висше образование 9. Сигурност и 
отбрана, професионално направление 9.1. Наци-
онална сигурност (Системи за сигурност) – един, 
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Документи се подават в Ректорската 
канцелария на ШУ, Шумен, ул. Университетска 
№ 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.: 
054/830 495, вътр. 121, GSM: 0899 901943.
3748

61. – Международното висше бизнес учили-
ще – Ботевград, обявява конкурси за: доценти 
в професионални направления 3.7. Администра-
ция и управление (Статистическа обработка на 
информация) – един; 3.8. Икономика (Счетовод-
ство) – един; 3.8. Икономика (Световно стопанство 
и МИО) – един; 3.8. Икономика (Финанси) – един; 
4.5. Математика – един; професори в професионал-
ни направления 3.7. Администрация и управление 
(Статистическа обработка на информация) – един; 
3.8. Икономика (Счетоводство) – един; 3.8. Ико-
номика (Световно стопанство и МИО) – един; 
3.8. Икономика (Финанси) – един; 4.5. Математи-
ка – един, всички със срок 2 месеца от обнарод-
ването в „Държавен вестник“. Справки и пода-
ване на документи – Ботевград, ул. Гурко № 14,  
тел. 0723 68812, и Център за дистанционно обучение, 
София, ул. Винсент ван Гог № 7, тел. 02/400 16 30.
3782

45. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обя-
вява конкурс за академичната длъжност главен 
асистент за военнослужещ в катедра „Експло-
атация на флота и пристанищата“ на факултет 
„Навигационен“ в област на висше образование 
5. Технически науки, професионално направле-
ние 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 
учебна дисциплина „Морско дело“ – един, със 
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Справки: на тел.: 052/55 2243, 052/ 
55 22 22 – централа, и на сайта на училището: 
www.naval-acad.bg. Подаване на документи: във 
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил Дру-
мев № 73, регистратура за некласифицирана 
информация, ет. 1.
3783

74. – Институтът по полски култури – гр. Чир-
пан, към Селскостопанската академия – София, 
обявява конкурс за главен асистент в професио-
нално направление 6.1. Растениевъдство, научна 
специалност „Растениевъдство“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – в Института по полски 
култури – Чирпан, бул. Георги Димитров № 2, 
тел. 041693133.
3906

216. – Община Благоевград на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за подробен устройствен план (ПУП) – парце-
ларен план (ПП) за трасе на уличен водопровод за 
захранване на имот с идентификатор 04279.13.19, 
местност Проефски чифлик – Ш.21, с трасе и 
сервитути, ограничаващи ползването на имоти с 
идентификатори 04279.16.27 (полски път – общин-
ска собственост) и 04279.16.28 (полски път – об-
щинска собственост) по КК на Благоевград. На 

основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Благоевград. 
Проектът се намира в стая 214 в сградата на 
Община Благоевград.
3832

1. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и план за 
застрояване (ПРЗ) в обхват УПИ II-000273, ин-
дустриална и бизнес зона и озеленяване (с иден-
тификатор по КККР 18174.62.933), УПИ IV-000273, 
индустриална и бизнес зона (с идентификатор по 
КККР 18174.62.93), кв. 14, и улица с осови точки 
144, 145, 146, 147 и проект за ПУП – ПРЗ в об-
хват поземлен имот с идентификатор по КККР 
№ 18174.61.274, местност Матерка, и поземлен 
имот с идентификатор по КККР № 18174.71.12, 
местност Спорното, с. Гурмазово, община Бо-
журище. С изменението на плана за регулация 
се предвижда продължаване на улицата, която 
минава успоредно от северозападната страна на 
железопътната линия, като стига до кръговото 
кръстовище, заключено между кв. 13, 13а и 14. 
Улицата, която минава успоредно на железо-
пътната линия, започва с едно пътно платно с 
две двупосочни ленти за движение. След това 
габаритът є постепенно се увеличава на две 
пътни платна с по две ленти за движение в двете 
посоки и по този начин се включва в кръговото 
кръстовище. От ПИ 18174.61.274 се предвижда да 
се обособи нов кв. 20, който да бъде съставен от 
един УПИ I-274, за индустриална и бизнес зона, 
м. Спорното, с. Гурмазово, улица с габарит 27 м 
и нов УПИ IV-274, индустриална и бизнес зона, 
в кв. 14, м. Спорното, с. Гурмазово. С проекта за 
изменение на ПУП – ПРЗ се предлага промяна на 
съществуващите урегулирани поземлени имоти 
(УПИ) в кв. 14, м. Спорното, с. Гурмазово, чрез 
приобщаване на части от имот ПИ 18174.61.274 
към УПИ II-000273, индустриална и бизнес зона 
и озеленяване, кв. 14, м. Спорното, с. Гурмазово, 
като се създават два нови урегулирани поземлени 
имота, и към УПИ IV-000273, индустриална и 
бизнес зона, кв. 14, като се създава улица и един 
нов урегулиран поземлен имот. УПИ III-000273, 
индустриална и бизнес зона и озеленяване, и 
УПИ ІІІ-000273, индустриална и бизнес зона и 
озеленяване, в кв. 14, м. Спорното, с. Гурмазово, 
остават неизменени. Проектът за ПУП – ПРЗ е 
изложен за разглеждане в Община Божурище. 
На основание на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтере-
суваните лица могат да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
3779

11. – Община Бургас на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните 
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че 
е изработен проект на ПУП – ПР на кв. 19 и 
кв. 36 по плана на ж.к. Лазур, Бургас, с което да 
се измени конфигурацията на обслужваща улица 
от о.т. 135 – о.т. 133, като се обособят двустранен 
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тротоар и нов крайуличен паркинг като част от 
уличната регулация, да се измени конфигурацията 
на обслужваща улица с о.т. 135 – о.т. 136 – о.т. 
176 – о.т. 177а (част от ул. Калофер), като се обо-
собят тротоари и нови крайулични паркинги като 
част от уличната регулация, в резултат на което 
се променят регулационните граници на УПИ V, 
отреден „за комплексно жилищно строителство“, 
в кв. 19 и УПИ I, отреден „за комплексно жи-
лищно строителство и КОО“, в кв. 36 по плана 
на ж.к. Лазур, гр. Бургас. Проектът е изложен 
за разглеждане в стая 409 в сградата на Община 
Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ за-
интересуваните могат да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“.
3790

253. – Община Омуртаг на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
на основание Решение № 464 от 29.03.2019 г. на 
Общинския съвет – гр. Омуртаг, е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план за обект: „Реконструкция на довеждащ 
водопровод до напорен водоем „Долно Коза-
рево“ – с. Долно Козарево, община Омуртаг“. 
Трасето на водопровода преминава през: ПИ 
№ 39596.10.22, държавна частна собственост, с 
трайно предназначение на територията: води и 
водни площи, и начин на трайно ползване – за 
извор на прясна вода, в землището на с. Красно-
селци; ПИ № 39596.10.29, общинска собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – пасище, в 
землището на с. Красноселци; ПИ № 39596.208.2, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Красноселци; 
ПИ № 39596.208.30, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Красноселци; ПИ № 39596.208.140, общин-
ска публична собственост, с трайно предназна-
чение на територията: земеделска, и начин на 
трайно ползване – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, в землището на с. Красноселци; 
ПИ № 39596.210.1, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – пасище, в землището 
на с. Красноселци; ПИ № 39596.222.9, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Красноселци; ПИ 
№ 39596.256.1, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – пасище, в землището 
на с. Красноселци; ПИ № 39596.276.2, държавна 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – за стопански двор, в землището на с. Крас-
носелци; ПИ № 39596.276.9, общинска публична 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – за селскостопански, горски, ведомствен път, в 
землището на с. Красноселци; ПИ № 39596.276.12, 

държавна частна собственост, с трайно предназ-
начение на територията: земеделска, и начин на 
трайно ползване – за стопански двор, в землището 
на с. Красноселци; ПИ № 39596.276.16, държавна 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за стопански двор, в землището на 
с. Красноселци; ПИ № 39596.276.26, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в с. Красноселци; ПИ № 39596.276.142, 
общинска публична собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, в землището на с. Красноселци; 
ПИ № 22664.301.1, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Долно Козарево; ПИ № 22664.301.2, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Долно Козарево; 
ПИ № 22664.301.8, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – друг вид трайно 
насаждение, в землището на с. Долно Козарево; 
ПИ № 22664.301.9, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Долно Козарево; ПИ № 2264.301.10, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Долно Козарево; 
ПИ № 22664.301.11, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Долно Козарево; ПИ № 22664.301.12, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Долно Козарево; 
ПИ № 22664.301.13, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Долно Козарево; ПИ № 22664.301.14, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Долно Козарево; 
ПИ № 22664.301.15, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Долно Козарево; ПИ № 22664.301.16, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Долно Козарево; 
ПИ № 22664.301.17, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Долно Козарево; ПИ № 22664.301.36, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Долно Козарево; 
ПИ № 22664.321.1, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Долно Козарево; ПИ № 22664.321.57, общинска 
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публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Долно Козарево; 
ПИ № 22664.321.82, държавна частна собственост, 
с трайно предназначение: води и водни площи, и 
начин на трайно ползване – за водностопанско, 
хидромелиоративно съоръжение, в землище-
то на с. Долно Козарево; ПИ № 22664.321.100, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Долно Коза-
рево. Трасето на водопровода е с обща дължина 
2122,83 м и сервитут с ширина 3 м от двете страни 
спрямо оста на трасето на водопровода. Заин-
тересованите могат да се запознаят с проекта, 
изложен за проучване в сградата на общинската 
администрация – Омуртаг, ет. 2, стая № 17. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
3896

254. – Община Омуртаг на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
на основание Решение № 483 от 2.04.2019 г. на 
Общинския съвет – гр. Омуртаг, е одобрен под-
робен устройствен план – парцеларен план за 
обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод 
на с. Могилец, община Омуртаг“. Трасето на 
водопровода преминава през: ПИ № 07243.53.8, 
държавна частна собственост, с трайно предназна-
чение на територията: горска, и начин на трайно 
ползване – друг вид дървопроизводителна гора, в 
землището на с. Българаново; ПИ № 48790.60.80, 
държавна частна собственост, с трайно предназна-
чение на територията: горска, и начин на трайно 
ползване – друг вид дървопроизводителна гора, 
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.60.50, 
общинска собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – пасище, в землището на с. Могилец; 
ПИ № 48790.60.1, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: горска, и начин 
на трайно ползване – друг вид дървопроизво-
дителна гора, в землището на с. Могилец; ПИ 
№ 48790.60.2, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: горска, и начин на 
трайно ползване – друг вид дърво производителна 
гора, в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.60.3, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: горска, и начин на трайно полз-
ване – друг вид дървопроизводителна гора, в 
землището на с. Могилец; ПИ № 48790.60.162, 
общинска публична собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – друг вид земеделска земя, 
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.18.5, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Могилец; 
ПИ № 48790.18.8, общинска публична собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – селско-
стопански, горски, ведомствен път, в землището 
на с. Могилец; ПИ № 48790.18.7, частна собстве-

ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.10.28, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Могилец; 
ПИ № 48790.19.4, общинска публична собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – селско-
стопански, горски, ведомствен път, в землището 
на с. Могилец; ПИ № 48790.10.9901, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, и начин на трайно 
ползване – улица в с. Могилец; ПИ № 48790.10.29, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Могилец; 
ПИ № 48790.10.33, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Могилец; ПИ № 48790.19.2, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.19.3, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Могилец; 
ПИ № 48790.19.5, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Могилец; ПИ № 48790.10.242, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.10.215, 
общинска собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Могилец; 
ПИ № 48790.10.206, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Могилец; ПИ № 48790.10.205, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.10.210, 
общинска собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Могилец; ПИ 
№ 48790.10.201, общинска собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Могилец; ПИ № 48790.10.211, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.10.212, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Могилец; ПИ 
№ 48790.10.214, общинска собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Могилец; ПИ № 48790.20.2, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Могилец; ПИ № 48790.20.165, 
държавна собственост, с трайно предназначение 
на територията: територия, заета от вода и водни 
обекти, и начин на трайно ползване – водносто-
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панско, хидромелиоративно съоръжение, в зем-
лището на с. Могилец. Трасето на водопровода е 
с обща дължина 1653,82 м и сервитут с ширина 
3 м от двете страни спрямо оста на трасето на 
водопровода. Заинтересованите могат да се запоз-
наят с проекта, изложен за проучване в сградата 
на общинската администрация – Омуртаг, ет. 2, 
стая № 17. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
3897

255. – Община Омуртаг на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
на основание Решение № 464 от 29.03.2019 г. на 
Общинския съвет – гр. Омуртаг, е изработен 
проект за подробен устройствен план – парце-
ларен план за обект: „Реконструкция на тласка-
телен водопровод от черпателен шахтов кладенец 
към дренаж „Камбурово“ до напорен водоем 
„Илийно“ – с. Илийно, община Омуртаг“. Тра-
сето на водопровода преминава през: ПИ 
№ 32620.7.11, общинска публична собственост, с 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, и начин на трайно ползване – за селскосто-
пански, горски, ведомствен път, в землището на 
с. Илийно; ПИ № 32620.7.26, общинска собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – паси-
ще, в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.10.2, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Илийно; ПИ 
№ 32620.10.4, собственост: обществени органи-
зации, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.10.6, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Илийно; ПИ 
№ 32620.10.10, общинска публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – за селско-
стопански, горски, ведомствен път, в землището 
на с. Илийно; ПИ № 32620.10.12, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Илийно; ПИ № 32620.10.13, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Илийно; ПИ 
№ 32620.11.5, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Илийно; ПИ № 32620.11.6, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.11.7, част-
на собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Илийно; ПИ 
№ 32620.11.8, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Илийно; ПИ № 32620.11.11, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-

делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.11.12, 
общинска публична собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, в землището на с. Илийно; ПИ 
№ 32620.11.13, общинска публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – пасище, в 
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.11.16, об-
щинска собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – изоставено трайно насаждение, в 
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.11.17, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Илийно; ПИ 
№ 32620.11.18, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Илийно; ПИ № 32620.11.19, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.11.20, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Илийно; ПИ 
№ 32620.11.21, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Илийно; ПИ № 32620.14.13, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Илийно; ПИ № 32620.14.14, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Илийно; ПИ 
№ 32620.14.28, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Илийно; ПИ № 35643.366.9, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Камбурово; ПИ № 35643.366.18, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Камбурово; 
ПИ № 35643.366.19, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Камбурово; ПИ № 35643.366.20, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Камбурово; ПИ 
№ 35643.366.21, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Камбурово; ПИ № 35643.366.22, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Камбурово; ПИ 
№ 35643.366.24, общинска публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – за селско-
стопански, горски, ведомствен път, в землището 
на с. Камбурово; ПИ № 35643.366.33, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
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на територията: за транспорт, и начин на трай-
но ползване – за друг поземлен имот за движение 
и транспорт, в землището на с. Камбурово; ПИ 
№ 35643.367.11, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Камбурово; ПИ № 35643.367.12, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Камбурово; ПИ 
№ 35643.367.13, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Камбурово; ПИ № 35643.367.22, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Камбурово; ПИ 
№ 35643.375.1, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Камбурово; ПИ № 35643.375.2, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Камбурово; ПИ № 35643.375.3, 
общинска частна собственост, с трайно предназ-
начение на територията: земеделска, и начин на 
трайно ползване – нива, в землището на с. Кам-
бурово; ПИ № 35643.375.5, държавна публична 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: за транспорт, и начин на трайно полз-
ване – за друг поземлен имот за движение и 
транспорт, в землището на с. Камбурово; ПИ 
№ 35643.375.6, държавна публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: за 
транспорт, и начин на трайно ползване – за друг 
поземлен имот за движение и транспорт, в зем-
лището на с. Камбурово; ПИ № 78166.1.1, общин-
ска собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – пасище, в землището на с. Царевци; 
ПИ № 78166.1.2, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Царевци; ПИ № 78166.1.4, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Царевци; ПИ № 78166.1.6, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Царевци; ПИ 
№ 78166.3.9, общинска публична собственост, с 
трайно предназначение на територията: за транс-
порт, и начин на трайно ползване – за местен 
път, в землището на с. Царевци. Трасето на 
водопровода е с обща дължина 1877,35 м и сер-
витут с ширина 3 м от двете страни спрямо оста 
на трасето на водопровода. Заинтересованите 
могат да се запознаят с проекта, изложен за 
проучване в сградата на общинската админи-
страция – Омуртаг, ет. 2, стая № 17. На основа-
ние чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
сованите могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общин-
ската администрация. 
3898

256. – Община Омуртаг на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
на основание Решение № 464 от 29.03.2019 г. на 
Общинския съвет – гр. Омуртаг, е изработен про-
ект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за обект: „Реконструкция на тласкателен 
водопровод от помпена станция „Веренци І-ви 
подем“ до напорен водоем „Веренци“ с обем 100 
куб. м – с. Веренци, община Омуртаг“. Трасето на 
водопровода преминава през: ПИ № 10687.14.229, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – пасище, в землището на с. Веренци; 
ПИ № 10687.14.230, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – пасище, в землището 
на с. Веренци; ПИ № 10687.14.231, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – пасище, 
в землището на с. Веренци; ПИ № 10687.14.334, 
общинска публична собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – пасище, в землището на 
с. Веренци; ПИ № 10687.19.19, общинска публична 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – за селскостопански, горски, ведомствен път, 
в землището на с. Веренци; ПИ № 10687.19.141, 
общинска собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Веренци; 
ПИ № 10687.19.142, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Веренци; ПИ № 10687.19.280, общинска пуб-
лична собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – за селскостопански, горски, ведомствен 
път, в землището на с. Веренци; ПИ № 10687.20.1, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Веренци; 
ПИ № 10687.20.2, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Веренци; ПИ № 10687.20.5, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Веренци; ПИ № 10687.20.93, 
общинска собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – пасище, в землището на с. Веренци; 
ПИ № 10687.20.94, държавна частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: води и 
водни площи, и начин на трайно ползване – за 
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, 
в землището на с. Веренци; ПИ № 10687.502.50, 
общинска публична собственост, с трайно предназ-
начение на територията: територия за транспорт, 
и начин на трайно ползване – за местен път, в 
землището на с. Веренци. Трасето на водопровода 
е с обща дължина 1139,50 м и сервитут с ширина 
3 м от двете страни спрямо оста на трасето на 
водопровода. Заинтересованите могат да се запоз-
наят с проекта, изложен за проучване в сградата 
на общинската администрация – Омуртаг, ет. 2, 
стая № 17. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
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едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
3899

257. – Община Омуртаг на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
на основание Решение № 464 от 29.03.2019 г. на 
Общинския съвет – гр. Омуртаг, е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план за обект: „Реконструкция на довеждащи 
водопроводи от водопроводна система „Оби-
тел – Чернокапци“ – с. Обител и с. Чернокапци, 
община Омуртаг“. Трасето на водопровода пре-
минава през: ПИ № 53062.11.18, собственост: 
обществени организации, с трайно предназначе-
ние на територията: земеделска, и начин на 
трайно ползване – за стопански двор, в земли-
щето на с. Обител; ПИ № 53062.11.27, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.16.8, държавна частна собственост, с 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, и начин на трайно ползване – пасище, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.16.16, об-
щинска собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – пасище, в землището на с. Обител; 
ПИ № 53062.16.17, общинска собственост, с трай-
но предназначение на територията: земеделска, 
и начин на трайно ползване – пасище, в земли-
щето на с. Обител; ПИ № 53062.16.18, общинска 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – за селскостопански, горски, ведомствен път, 
в землището на с. Обител; ПИ № 53062.16.19, 
общинска собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – пасище, в землището на с. Обител; 
ПИ № 53062.16.20, общинска собственост, с трай-
но предназначение на територията: земеделска, 
и начин на трайно ползване – пасище, в земли-
щето на с. Обител; ПИ № 53062.17.25, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.17.27, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.17.28, собственост: об-
ществени организации, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.17.29, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.17.30, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.17.31, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.17.33, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 

на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.17.49, общинска публична 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – за селскостопански, горски, ведомствен път, 
в землището на с. Обител; ПИ № 53062.17.86, 
общинска публична собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.19.6, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.19.7, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.9, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.19.10, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.19.11, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.12, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.19.28, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.19.29, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.31, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.19.34, общинска собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – пасище, в землище-
то на с. Обител; ПИ № 53062.19.37, частна соб-
ственост, с трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.19.38, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.19.39, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.40, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.19.55, общинска публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – за селско-
стопански, горски, ведомствен път, в землището 
на с. Обител; ПИ № 53062.19.56, общинска пуб-
лична собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.19.59, държавна частна собственост, с 
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трайно предназначение на територията: води и 
водни площи, и начин на трайно ползване – за 
извор на прясна вода, в землището на с. Обител; 
ПИ № 53062.19.60, общинска публична собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – дере, 
в землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.64, 
общинска публична собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – пасище, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.19.65, държавна частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: води и водни площи, и начин на трайно 
ползване – за водностопанско, хидромелиоратив-
но съоръжение, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.19.70, общинска публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – за селско-
стопански, горски, ведомствен път, в землището 
на с. Обител; ПИ № 53062.19.660, общинска пуб-
лична собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.22.1, собственост: обществени организа-
ции, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – овощ-
на градина, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.22.3, общинска собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – пасище, в землище-
то на с. Обител; ПИ № 53062.22.78, частна соб-
ственост, с трайно предназначение на територи-
ята: горска, и начин на трайно ползване – друг 
вид дървопроизводителна гора, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.23.1, общинска собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – паси-
ще, в землището на с. Обител; ПИ № 53062.23.4, 
общинска собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – пасище, в землището на с. Обител; 
ПИ № 53062.23.44, общинска публична собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – за 
селскостопански, горски, ведомствен път, в зем-
лището на с. Обител; ПИ № 53062.29.1, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.29.1, религиозна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Обител; ПИ № 53062.29.3, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.29.6, дър-
жавна частна собственост, с трайно предназна-
чение на територията: земеделска, и начин на 
трайно ползване – нива, в землището на с. Оби-
тел; ПИ № 53062.29.7, частна собственост, с 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, и начин на трайно ползване – нива, в зем-
лището на с. Обител; ПИ № 53062.29.11, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Обител; ПИ 

№ 53062.29.12, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.29.17, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.29.18, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.29.910, общинска публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – за селско-
стопански, горски, ведомствен път, в землището 
на с. Обител; ПИ № 53062.31.10, държавна част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: води и водни площи, и начин на 
трайно ползване – за извор на прясна вода, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.31.12, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.31.13, общинска собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – пасище, в землище-
то на с. Обител; ПИ № 53062.31.115, общинска 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – гори и храсти в земеделска земя, в земли-
щето на с. Обител; ПИ № 53062.31.214, държавна 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: води и водни площи, и начин на 
трайно ползване – за извор на прясна вода, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.68.1, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: горска, и начин на трайно ползва-
не – друг вид дървопроизводителна гора, в зем-
лището на с. Обител; ПИ № 53062.68.54, общин-
ска публична собственост, с трайно предназна-
чение на територията: транспорт, и начин на 
трайно ползване – местен път, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.68.70, държавна частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: горска, и начин на трайно ползване – друг 
вид дървопроизводителна гора, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.11.3, държавна частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – стопански двор, в землището на с. Обител; 
ПИ № 53062.16.41, общинска публична собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – за 
селскостопански, горски, ведомствен път, в зем-
лището на с. Обител; ПИ № 53062.17.10, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.19.21, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.19.23, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.24, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
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ване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.19.27, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.19.57, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.19.58, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.23.2, общинска собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – пасище, в землище-
то на с. Обител; ПИ № 53062.23.3, общинска 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – пасище, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.24.81, общинска публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – за селско-
стопански, горски, ведомствен път, в землището 
на с. Обител; ПИ № 53062.24.502, държавна част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, и начин на трайно полз-
ване – за друг вид производствен, складов обект, 
в землището на с. Обител; ПИ № 53062.29.15, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Обител; ПИ 
№ 53062.30.4, общинска публична собственост, с 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, и начин на трайно ползване – за селскосто-
пански, горски, ведомствен път, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.30.6, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, в 
землището на с. Обител; ПИ № 53062.68.2, част-
на собственост, с трайно предназначение на те-
риторията: горска, и начин на трайно ползва-
не – друг вид дървопроизводителна гора, в зем-
лището на с. Обител; ПИ № 53062.68.3, частна 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: горска, и начин на трайно ползване – друг 
вид дървопроизводителна гора, в землището на 
с. Обител; ПИ № 53062.68.4, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: горска, 
и начин на трайно ползване – друг вид дърво-
производителна гора, в землището на с. Обител; 
ПИ № 81147.23.3, държавна частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: води и 
водни площи, и начин на трайно ползване – на-
поителен канал, в землището на с. Чернокапци; 
ПИ № 81147.23.12, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Чернокапци; ПИ № 81147.23.13, частна соб-
ственост, с трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Чернокапци; ПИ 
№ 81147.23.14, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Чернокапци; ПИ № 81147.23.15, общинска пуб-
лична собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 

ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Чернокапци; ПИ 
№ 81147.23.16, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Чернокапци; ПИ № 81147.23.18, общинска пуб-
лична собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Чернокапци; ПИ 
№ 81147.27.7, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Чернокапци; ПИ № 81147.27.9, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Чернокапци; ПИ № 81147.27.10, 
частна собственост, с трайно предназначение на 
територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Чернокапци; 
ПИ № 81147.27.11, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Чернокапци; ПИ № 81147.27.12, частна соб-
ственост, с трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – нива, в землището на с. Чернокапци; ПИ 
№ 81147.27.14, общинска собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Чернокапци; ПИ № 81147.27.41, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Чернокапци; ПИ 
№ 81147.27.76, общинска публична собственост, с 
трайно предназначение на територията: територия 
за транспорт, и начин на трайно ползване – за 
местен път, в землището на с. Чернокапци; ПИ 
№ 81147.36.22, частна собственост, с трайно пред-
назначение на територията: земеделска, и начин 
на трайно ползване – пасище, в землището на 
с. Чернокапци; ПИ № 81147.35.1, общинска соб-
ственост, с трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – изост авено трайно насаждение, в землище-
то на с. Чернокапци; ПИ № 81147.36.75, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Чернокапци. Тра-
сето на водопровода е с обща дължина 6620,93 м 
и сервитут с ширина 3 м от двете страни спрямо 
оста на трасето на водопровода. Заинтересова-
ните могат да се запознаят с проекта, изложен 
за проучване в сградата на общинската админи-
страция – Омуртаг, ет. 2, стая № 17. На основа-
ние чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
сованите могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общин-
ската администрация. 
3900

258. – Община Омуртаг на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на 
основание Решение № 464 от 29.03.2019 г. на Об-
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щинския съвет – гр. Омуртаг, е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
за обект: „Реконструкция на тласкателен водопро-
вод от помпена станция „Стара градска Омуртаг“ 
до напорен водоем „Беломорци“ – с. Беломорци, 
община Омуртаг“. Трасето на водопровода пре-
минава през: ПИ № 03647.21.16, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Беломорци; ПИ № 03647.21.17, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Беломорци; 
ПИ № 03647.21.18, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Беломорци; ПИ № 03647.21.92, общинска 
собственост, с трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, и начин на трайно ползва-
не – пасище, в землището на с. Беломорци; ПИ 
№ 03647.21.188, общинска публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – за селско-
стопански, горски, ведомствен път, в землището 
на с. Беломорци; ПИ № 03647.34.206, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Беломорци; ПИ 
№ 03647.69.147, общинска собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – пасище, в землището 
на с. Беломорци; ПИ № 03647.107.3, частна соб-
ственост, с трайно предназначение на територи-
ята: горска, и начин на трайно ползване – друг 
вид дървопроизводителна гора, в землището на 
с. Беломорци; ПИ № 03647.107.4, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
горска, и начин на трайно ползване – друг вид 
дървопроизводителна гора, в землището на с. Бе-
ломорци; ПИ № 03647.108.2, частна собственост, 
с трайно предназначение на територията: горска, 
и начин на трайно ползване – друг вид дървопро-
изводителна гора, в землището на с. Беломорци; 
ПИ № 03647.108.5, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: горска, и начин 
на трайно ползване – друг вид дървопроизво-
дителна гора, в землището на с. Беломорци; 
ПИ № 03647.108.6, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: горска, и начин 
на трайно ползване – друг вид дървопроизво-
дителна гора, в землището на с. Беломорци; 
ПИ № 03647.34.2, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Беломорци; ПИ № 03647.34.3, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Беломорци; ПИ № 03647.34.7, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Беломорци; 
ПИ № 03647.34.8, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището на 
с. Беломорци; ПИ № 03647.34.9, частна собстве-

ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на с. Беломорци; ПИ № 03647.34.10, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на с. Беломорци; 
ПИ № 03647.34.11, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на с. Беломорци; ПИ № 03647.34.89, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – оранжерия с трайна конструкция, в 
землището на с. Беломорци; ПИ № 03647.34.207, 
общинска публична собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – за селскостопан-
ски, горски, ведомствен път, в землището на 
с. Беломорци; ПИ № 03647.200.700, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Беломорци; ПИ 
№ 03647.21.231, държавна публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: за 
транспорт, и начин на трайно ползване – за път 
от републиканската пътна мрежа, в землището 
на с. Беломорци; ПИ № 03647.21.277, общинска 
публична собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – за селскостопански, горски, ведом-
ствен път, в землището на с. Беломорци; ПИ 
№ 03647.200.703, държавна публична собственост, 
с трайно предназначение на територията: за 
транспорт, и начин на трайно ползване – за път 
от републиканската пътна мрежа, в землището на 
с. Беломорци; ПИ № 53535.207.1, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.207.74, 
общинска собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – пасище, в землището на гр. Омуртаг; 
ПИ № 53535.207.76, общинска публична собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – за 
селскостопански, горски, ведомствен път, в 
землището на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.208.1, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на гр. Омуртаг; 
ПИ № 53535.208.2, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.208.3, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.208.4, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, в землището на гр. Омуртаг; 
ПИ № 53535.208.7, общинска собственост, с трайно 
предназначение на територията: земеделска, и 
начин на трайно ползване – нива, в землището 
на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.208.9, частна собстве-
ност, с трайно предназначение на територията: 
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земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
в землището на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.212.85, 
държавна публична собственост, с трайно пред-
назначение на територията: води и водни площи, 
и начин на трайно ползване – водно течение, река, 
в землището на гр. Омуртаг; ПИ № 53535.212.90, 
частна собственост, с трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – пасище, в землището на гр. Омуртаг; 
ПИ № 53535.258.1, частна собственост, с трайно 
предназначение на територията: горска, и начин 
на трайно ползване – друг вид дървопроизводи-
телна гора, в землището на гр. Омуртаг; ПИ 
№ 53535.258.109, държавна частна собственост, с 
трайно предназначение на територията: горска, 
и начин на трайно ползване – друг вид дърво-
производителна гора, в землището на гр. Омур-
таг. Трасето на водопровода е с обща дължина 
1716,48 м и сервитут с ширина 3 м от двете страни 
спрямо оста на трасето на водопровода. Заин-
тересованите могат да се запознаят с проекта, 
изложен за проучване в сградата на общинската 
администрация – Омуртаг, ет. 2, стая № 17. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
3901

87. – Община Перник на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен про-
ект за изменение на плана на новообразуваните 
имоти в местността Опашиница в землището на 
с. Студена, община Перник, приет с протокол 
№ 1-15 от 22.04.2019 г. на комисията, назначена 
със Заповед № 918 от 27.04.2016 г. на кмета на об-
щина Перник, за имот с пл. № 269. На основание 
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени искания и възражения по проекта 
и придружаващата го документация до кмета 
на община Перник. За справка: ет. 12, стая 15.
3752

272. – Община гр. Сандански, област Благоев-
град, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава 
на заинтересуваните, че е изготвен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за елементите на техническата инфра-
структура извън границите на урбанизираните 
територии за „Външен водопровод, довеждащ 
колектор за отпадни води и пътна връзка за дос-
тъп за обект – ПСОВ – гр. Сандански, в имот с 
идентификатор 65334.112.634, м. Боруна, по КККР 
на гр. Сандански, община Сандански, област Бла-
гоевград“. Трасето на водопровода е с дължина 
135 м и преминава през поземлен имот с иден-
тификатор 65334.212.397, полски път на Община 
Сандански. Трасето на довеждащия колектор е с 
дължина 530 м и преминава през поземлени имоти 
с идентификатори по КККР на гр. Сандански, как-
то следва: 65334.199.5 – релсов транспорт – дър-
жавна собственост; 65334.212.397 – полски път 
на Община Сандански; 65334.219.396 – държавна 
собственост – МЗХГ; 65334.219.365 – държавна 
собственост – МОСВ; 65334.214.515 – частна соб-

ственост – Кръсто Стефанов; 65334.214.516 – част-
на собственост – н-ци на Георги Христов Бамба-
лов; 65334.214.517 – пасище на Община Сандански. 
Транспортният достъп – обслужващ път, е с 
дължина около 435 м и засяга имоти с иден-
тификатори по КККР на гр. Сандански, както 
следва: 65334.21.397 – полски път на Община 
Сандански; 65334.212.396 – държавна собстве-
ност – МЗХГ – ХМС. Проектът за ПУП – ПП 
е изложен в стая № 406, ет. 4 в сградата на 
Община Сандански и може да се прегледа от 
заинтересуваните всеки работен ден в определе-
ното приемно време на Община Сандански. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Сандански.
3733

8. – Община Септември на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
ПУП – парцеларен план за трасе на общински 
път от път ІІ-84 Звъничево – Ветрен дол до път 
III-3706 Паталеница – Ветрен дол. Проектното 
трасе започва от път II-84 Звъничево – Ветрен 
дол в посока югоизток, като обхваща полски пъ-
тища – имоти с идентификатори 10851.11.419 (стар 
000419) и 10851.10.66 (стар 010066), пресича напо-
ителен канал – имот 10851.11.567 (стар 000567), и 
територия на жп транспорта – имот 10851.11.416 
(стар 000416), сменя посоката си на запад и след 
това на югозапад, като обхваща част от напои-
телен канал – имот 10851.12.429 (стар 000429), и 
полски път – имот 10851.12.175 (стар 012175), пре-
сича имот 10851.12.442 (стар 000442) – изоставена 
нива покрай жп линии, канали, и достига до път 
III-3706 Паталеница – Ветрен дол. Заинтересова-
ните лица могат да се запознаят със съдържани-
ето на проектите в дирекция „АТУ“ в Община 
Септември. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
заинтересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3780

16. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на 
техническата инфраструктура извън границите на 
населените места и селищните образувания за 
трасе на въздушен електропровод НН от стълб 
№ 4, ВИ север, ТП „КЗС“, извод СН „Безмер“, 
подстанция „Речица“, намиращ се в ПИ 026120 с 
НТП „електропровод“, до нов стълб на североза-
падната граница на ПИ 026218 с НТП „стопански 
двор“, и преминаващо през ПИ 026120 с НТП 
„електропровод“, държавна собственост, ПИ 
000308 с НТП „местен път“, общинска собственост, 
и ПИ 026134 с НТП „местен път“, общинска соб-
ственост, всички в местност Мандрата, землище 
с. Камен, община Сливен. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения по проекта до 
общинската администрация.
3751
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90. – Община Ямбол на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на 
подробен устройствен план (ПУП) – парцела-
рен план (ПП) за трасе на подземна кабелна 
линия – ниско напрежение, за захранване на 
поземлен имот с идентификатор 87374.25.13 по 
кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Чаргански 
път, необходим за изграждане на обект „База за 
търговия и производство с нехранителни проду-
кти“. Трасето на подземната кабелна линия е с 
начало табло ниско напрежение, на трафопост 
„Лазур“, извод СрН „ДАП“, подстанция Кабиле, 
намиращо се в поземлен имот с идентификатор 
87374.25.4 – урбанизирана територия, НТП – за 
търговски обект, комплекс, частна собственост, 
пресича ПИ с идентификатор 87374.25.826 – зе-
меделска територия, НТП – за селскостопански, 
горски, ведомствен път, общинска публична соб-
ственост, продължава през ПИ 87374.526.113 – ур-
банизирана територия, НТП – за алея, общин-
ска публична собственост, преминава през 
ПИ 87374.526.114 – урбанизирана територия, 
НТП – за второстепенна улица, общинска пуб-
лична собственост, ПИ 87374.526.115 – урбанизи-
рана територия, НТП – за второстепенна улица, 
общинска публична собственост, пресича ПИ 
87374.25.828 – земеделска територия, НТП – за 
селскостопански, горски, ведомствен път, общин-
ска публична собственост, и ПИ 87374.25.827 – ур-
банизирана територия, НТП – за второстепенна 
улица, общинска публична собственост, и достига 
до ПИ 87374.25.13 – собственост на възложителя. 
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен 
за разглеждане в Община Ямбол, стая 303. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общин-
ската администрация в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
3948

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Бургас, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпило оспорване от Окръжна прокурату-
ра – Бургас, срещу Наредбата за условията и 
реда за настаняване под наем и разпореждане с 
общинско жилище на Община Сунгурларе, приета 
с Решение № 13 от 10.02.2005 г. на Общинския 
съвет – гр. Сунгурларе, изменена с протокол 
№ 14, т. 3, от 3.10.2008 г., протокол № 25, т. 12, от 
20.08.2009 г., протокол № 47, т. 8, от 24.03.2011 г., 
протокол № 13, т. 5, от 2016 г., в цялост, както и 
на самостоятелно основание срещу чл. 5, ал. 5 
и чл. 18, т. 1 от същата наредба. По оспорването 
е образувано адм. дело № 976/2019 г., насрочено 
за 11.07.2019 г. от 10,15 ч.
3959

Административният съд – Кърджали, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване 
от Окръжната прокуратура – Кърджали, на раз-
поредбите на чл. 23, ал. 5 и чл. 25, ал. 2, т. 3 от 
Наредбата за условията и реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общински жилища, 
приета с Решение № 509 от протокол № 33 от 

10.04.2019 г. на Общинския съвет – гр. Ардино. По 
оспорването е образувано адм. д. № 171/2019 г. 
на Административния съд – Кърджали. Същото 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 26.06.2019 г. от 10 ч.
3918

Административният съд – Разград, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната 
прокуратура – Разград, с искане да бъдат отменени 
като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 20, 
ал. 2, чл. 32, ал. 1, 2 и 3, чл. 33, ал. 3, т. 1, чл. 37, 
ал. 2, т. 1 и 4 от Наредба № 24 за управление на 
горските територии на Община Кубрат, приета 
с Решение № 64 по протокол № 6 от 24.03.2016 г. 
на Общинския съвет – гр. Кубрат, по който е 
образувано адм. д. № 129/2019 г. по описа на 
Административния съд – Разград, насрочено за 
25.06.2019 г. от 11 ч. Всеки, който има правен 
интерес, може да се присъедини към оспорването 
или да встъпи като страна до началото на уст-
ните състезания при всяко положение на делото 
съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
3841

Административният съд – Смолян, на осно-
вание чл. 188 от АПК съобщава, че е образува-
но адм. дело № 207/2019 г. по жалба, подадена 
от „Рейсър Ауто“ – ЕООД, представлявано от 
управителя Юрий Сидоров, срещу чл. 34, ал. 1 
от Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на община Доспат, приета от Об-
щинския съвет – гр. Доспат, в частта относно 
въведено изискване (ограничение) за притежаване 
на разрешение по чл. 67 от ЗУО за извършване 
на дейности по събиране на ИУМПС. Съдът 
уведомява, че делото е насрочено за 25.06.2019 г. 
от 14 ч., като заинтересованите лица могат да 
поискат с писмена молба да се присъединят към 
оспорването или да встъпят като страна наред с 
административния орган до началото на устните 
състезания при всяко положение на делото.
3838

Административният съд – София област, осми 
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, 
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Администра-
тивния съд – София област, е образувано адм. 
д. № 681/2019 г. по описа на съда по протест на 
Окръжната прокуратура – София, което е насро-
чено за разглеждане в открито съдебно заседание 
на 10.07.2019 г. от 10 ч. и по което предмет на 
оспорване е Наредбата за поддържане на чистотата 
и управлението на отпадъците на територията 
на община Костенец, приета с Решение № 39 
по протокол № 6 от 25.06.2009 г. на Общинския 
съвет – гр. Костенец. Конституирани страни в 
производството са: Окръжната прокуратура – Со-
фия, ответник по оспорването – Общинският 
съвет – гр. Костенец, чрез председателя.
3916

Административният съд – Шумен, на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК, приложим съгласно 
чл. 188 от АПК, съобщава, че е постъпило ос-
порване от прокурор при Окръжна прокурату-
ра – Шумен, срещу чл. 18, ал. 2 и 4, чл. 25, ал. 2, 
т. 1, 2 и т. 3, изр. второ и чл. 47, ал. 3 от Наредба 
№ 1 за поддържане и опазване на обществения 
ред на територията на община Каолиново, приета 
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от Общинския съвет – гр. Каолиново. Въз основа 
на протеста е образувано административно дело 
№ 245/2019 г. по описа на Административния 
съд – Шумен, насрочено за 24.06.2019 г. от 10 ч.
3953

Административният съд – Ямбол, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпило оспорване на разпоредбата на чл. 44 
от Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на община Стралджа в частта є 
относно въведеното изискване за притежаване 
на разрешение по Закона за управление на от-
падъците или комплексно разрешително, изда-
дено по реда на глава VІІ, раздел ІІ от Закона 
за опазване на околната среда, за дейностите по 
събиране и транспортиране на ИУМПС, по което 
е образувано адм. д. № 170/2019 г. по описа на 
Административния съд – Ямбол, насрочено за 
20.06.2019 г. от 9,30 ч.
3839

Административният съд – Ямбол, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс съоб-
щава, че е постъпило оспорване от Окръжната 
прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на: чл. 2, 
ал. 1 в частта „…и разрешение за прокопаване, 
издадено от кмета на община Болярово или 
друго упълномощено от него лице“, чл. 2, ал. 2 
и 3, чл. 3, ал. 2, предл. 4, чл. 8, ал. 3, чл. 9, бук-
ви „а“ и „д“ и чл. 10 във връзка с чл. 9, букви 
„а“ и „д“ и приложението към Наредба № 16 за 
условията и реда за прокопаване на елементите 
на техническата инфраструктура на територията 
на община Болярово, по което е образувано адм. 
д. № 177/2019 г. по описа на Административния 
съд – Ямбол, насрочено за 13.06.2019 г.
3840

Административният съд – Ямбол, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че 
е постъпило оспорване от Районната прокурату-
ра – Елхово, на разпоредбите на чл. 24, т. 2 и 3 
от Наредба № 7 за определянето и администри-
рането на местните такси и цени на услугите, 
предоставяни от общината, приета от Общинския 
съвет – гр. Болярово, по което е образувано адм. 
д. № 156/2019 г. по описа на Административния 
съд – Ямбол, насрочено за 4.07.2019 г. от 9,30 ч.
3917

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние, І-8 състав, е образувал гр.д. № 7478/2017 г. по 
иск с правно основание чл. 430 от ТЗ във връзка 
с чл. 79 и 86 от ЗЗД. Цена на исковете: 51 607,02 
евро, от които главница 34 192,52 евро; договорна 
(възнаградителна) лихва за периода от 1.01.2011 г. 
до 13.06.2017 г. 16  768,45 евро; санкционираща 
(наказателна) лихва за периода от 28.02.2011 г. 
до 13.06.2017 г. 374,78 евро; заемни такси 271,27 
евро за застрахователни премии за служебно 
подновени застраховки на обезпечението ведно 
със законната лихва върху главницата считано 
от 14.06.2017 г. до окончателното погасяване на 
задължението, заведен от „Банка ДСК“ – ЕАД, 
ЕИК 121830616, със седалище и адрес на упра-
вление: София, ул. Московска № 19, чрез пъл-
номощник юрк. Горан Бойков Витански срещу 
Деймиан Джозеф МакГаригъл, гражданин на 

Ирландия, с паспорт № R 560948, валиден до 
29.11.2012 г., дата на раждане 28.03.1975 г. – кой-
то като ответник по делото в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ може 
да подаде писмен отговор на исковата молба по 
реда на чл. 131 от ГПК, като същата се намира 
в деловодството на съда.
3915

Районният съд – гр. Кубрат, на основание 
чл. 48 ГПК уведомява Рейноуд Де Ганс, роден на 
28.03.1982 г. в гр. Бриел, гражданин на Кралство 
Нидерландия, понастоящем с неизвестен адрес 
в страната и в чужбина, че срещу него по молба 
на дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ку-
брат, представлявана от директора Росица 
Калева Калинова, с адрес: гр. Кубрат, ул. Цар 
Иван Асен ІІ № 3, в Районния съд – гр. Кубрат, 
е заведено гр.д. № 320/2019 г. по описа на същия 
с искане за определяне на мярка за закрила по 
отношение на детето му Виктория Наташева Де 
Ганс – настаняването є в семейство на роднини, 
а именно в семейството на Васил Димов Васи-
лев и Василка Костадинова Василева, и двамата 
от гр. Кубрат – нейни дядо и баба по майчина 
линия, за срок – до промяна на обстоятелствата, 
при които е настанено, на основание чл. 26, ал. 1 
във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за 
закрила на детето. Дава възможност на посочения 
ответник в двуседмичен срок от обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“ да се яви в 
деловодството на Кубратския районен съд, за да 
получи препис от исковата молба и приложенията, 
и указва на същия, че ако въпреки публикация-
та не се яви в съда, за да получи оставените за 
него документи, не посочи съдебен адрес и не 
ангажира становище по хода на делото, ще му 
бъде назначен особен представител на разноски 
на съда по реда на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3919

Районният съд – гр. Кубрат, на основание 
чл. 48 ГПК уведомява Мехмед Юдже, роден на 
1.01.1973 г. в Република Турция, гражданин на 
Република Турция, понастоящем с неизвестен 
адрес в страната и в чужбина, че срещу него 
по молба на Анка Христова Юдже в Районния 
съд – гр. Кубрат, е заведено гр.д. № 325/2019 г. 
по описа на същия с искане за прекратяване на 
гражданския є брак с ответника като дълбоко и 
непоправимо разстроен, без съдът да се произнася 
относно вината за това състояние на брачната 
връзка, на основание чл. 49, ал. 1 СК, съединен 
с искане за възстановяване на предбрачното є 
фамилно име на основание чл. 53 СК. Дава въз-
можност на посочения ответник в двуседмичен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ да се яви в деловодството на Кубратския 
районен съд, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията, и указва на същия, че 
ако въпреки публикацията не се яви в съда, за 
да получи оставените за него документи, не 
посочи съдебен адрес и не ангажира становище 
по хода на делото, ще му бъде назначен особен 
представител на разноски на съда по реда на 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
3920

Плевенският районен съд, единадесети граж-
дански състав, съобщава на Харджит Синг, род. 
на 6.02.1970 г. в Индия, без постоянен и настоящ 
адрес в Република България, с неизвестен адрес в 
чужбина, че по искова молба с правно основание 
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чл. 49, ал. 1 от СК от Павлина Атанасова Стоя-
нова е образувано гр. д. № 1852/2019 г. по описа 
на Плевенския районен съд и в двуседмичен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ следва 
да се яви в канцеларията на Плевенския районен 
съд за получаване на препис от исковата молба 
и приложенията към нея за отговор по чл. 131 от 
ГПК. В случай че не се яви да получи книжата в 
указания срок, те ще се приложат към делото и 
ще се считат за редовно връчени. Ответникът да 
посочи съдебен адрес, в противен случай делото 
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
3842

Софийският градски съд, търговско отделе-
ние, VІ-8 състав, т.д. № 801/2019 г., на основание 
чл. 679 от ТЗ призовава кредиторите от събрание 
на кредиторите на „Ай Пи Ем“ – ЕООД (н), ЕИК 
831407500, по т.д. № 5669/2012 г. по описа на Со-
фийския градски съд, търговско отделение, VІ-1 
състав, да се явят в открито съдебно заседание на 
2.07.2019 г. от 10 ч. по т.д. № 801/2019 г. по описа 
на Софийския градски съд, търговско отделение, 
VІ-8 състав, образувано по искане на длъжника 
„Ай Пи Ем“ – ЕООД (н), ЕИК 831407500, на ос-
нование чл. 679 от ТЗ за отмяна на решенията на 
събрание на кредиторите на „Ай Пи Ем“ – ЕООД 
(н), ЕИК 831407500, проведено на 15.04.2019 г. 
Заседанието ще се проведе в Софийския градски 
съд, София, бул. Витоша № 2.
3914

Шуменският окръжен съд на основание чл. 74, 
ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, 
ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано 
гр.д. № 353/2018 г. по искова молба на Комисията 
за противодействие на корупцията и за отнема-
не на незаконно придобитото имущество срещу 
Йордан Кирилов Маринов с постоянен адрес: 
гр. Шумен, област Шумен, ул. Шуменска комуна 
№ 3, и Диянка Христова Маринова с постоянен 
адрес: гр. Шумен, област Шумен, ул. Шуменска 
комуна № 3, с което на основание чл. 74, ал. 2 
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от 
ПЗРЗПКОНПИ и решение № 779 от 4.10.2018 г. на 
КПКОНПИ е предявено искане да бъде постано-
вено решение за отнемане в полза на държавата 
на следното имущество на стойност 557 485,64 лв.:

От Йордан Кирилов Маринов и Диянка Христова 
Маринова на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) с цена на иска в размер 
19 200 лв., в т.ч.: 

– недвижим имот, намиращ се в с. Иван-
ски, община Шумен, област Шумен, ул. Васил 
Минков № 11: поземлен имот с идентификатор 
№ 32158.294.212 с площ 826 кв. м, при съседи: 
имоти № 32158.294.214, 32158.294.213, 32158.294.1247, 
32158.294.211 и 32158.294.210, заедно с построени-
те в имота: жилищна сграда с идентификатор 
№ 32158.294.212.1, със застроена площ 35 кв. 
м и селскостопанска сграда с идентификатор 
№ 32158.294.212.2, с площ 20 кв. м, придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 58, том X, peг. № 15420, дело № 1485 от 
12.12.2013 г. (акт № 171, том 27, дело № 4919/2013 г. 
на СВ – Шумен), с пазарна стойност към насто-
ящия момент – 18 000 лв.; 

– лек автомобил „Опел Кадет“ с peг. № Н 
3798 АМ, дата на първа регистрация 10.06.1988 г., 
№ на рама W0L000038H2500995, № на двигател 
C13N1679373, придобит на 25.08.2014 г., с пазарна 
стойност към настоящия момент – 200 лв.; 

– лек автомобил „Опел Астра“ с peг. № Н 
1208 ВМ, дата на първа регистрация 9.01.1995 г., 
№ на рама W0L00058S8126585, без № на двигател, 
придобит на 4.09.2014 г., с пазарна стойност към 
настоящия момент – 1000 лв.

От Йордан Кирилов Маринов и Диянка Христова 
Маринова на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, 
ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) с цена на 
иска в размер 43 000 лв., в т.ч.: 

– сумата в размер 15 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на недвижим имот, придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 36, том 
IX, peг. № 19116, дело № 1440 от 25.11.2008 г. (акт 
№ 176, том 24, дело № 5732/2008 г. на СВ – Шумен) 
и отчужден с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 162, том III, peг. № 7521, 
дело № 444 от 29.07.2010 г. (акт № 111, том 9, дело 
№ 1816/2010 г. на СВ – Шумен); 

– сумата в размер 21 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на недвижим имот, придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 110, том 
IX, peг. № 19804, дело № 1507 от 9.12.2008 г. (акт 
№ 121, том 26, дело № 6065/2008 г. на СВ – Шу-
мен) и отчужден с нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот № 65, том I, peг. 
№ 754, дело № 61 от 29.01.2015 г. (акт № 40, том 
2, дело № 237/2015 г. на СВ – Шумен); 

– сумата в размер 2500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждава-
не на лек автомобил „Фиат Пунто“ с peг. № Н 
6348 АР, дата на първа регистрация 30.03.1999 г., 
№ на рама ZFA17600001188384, № на двигател 
176А30002348767, придобит на 19.12.2008 г. и от-
чужден на 4.08.2009 г.; 

– сумата в размер 3000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Ситроен Ксантия“ с peг. № Н 
2528 АХ, дата на първа регистрация 27.08.1996 г., 
№ на рама VF7X12B00052B6806, № на двигател 
2004827, придобит на 24.09.2008 г. и отчужден на 
9.10.2008 г.; 

– сумата в размер 1500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Опел Зафира“ с peг. № Н 
8941 ВК, дата на първа регистрация 22.09.2004 г., 
№ на рама W0L0TGF7552011711, № на двигател 
Y22DTR17K52929, придобит на 10.01.2014 г. и 
отчужден на 27.08.2014 г.

От Йордан Кирилов Маринов на основание чл. 68 
във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ 
(отм.) с цена на иска в размер 752,97 лв., в т.ч.: 

– сумата в размер 752,97 лв., представляваща 
открити парични средства на 1.10.2014 г. в дома 
на Йордан Кирилов Маринов.

От Йордан Кирилов Маринов на основание чл. 63, 
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) 
с цена на иска в размер 425 968,11 лв., в т.ч.:

– сумата в размер 64 446 лв., представляваща 
възстановени заеми, предоставени от Йордан 
Кирилов Маринов; 
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– сумата в размер 37 250 лв., представляваща 
получени лихви по предоставени заеми от Йордан 
Кирилов Маринов; 

– сумата в размер 1299 лв., представляваща 
извършени вноски по разплащателна сметка в 
левове № BG31 PRCB 9230 1012 8906 17, открита 
на 8.09.2006 г. и закрита на 12.06.2013 г. в „Про-
Кредит Банк (България)“ – АД, с титуляр Йордан 
Кирилов Маринов; 

– сумата в размер 3970 лв., представляваща 
постъпили суми от трети лица по разплащателна 
сметка в левове № BG31 PRCB 9230 1012 8906 17, 
открита на 8.09.2006 г. и закрита на 12.06.2013 г. 
в „ПроКредит Банк (България)“ – АД, с титуляр 
Йордан Кирилов Маринов;

– сумата в размер 65 евро, равняващи се на 
127,13 лв., представляваща постъпила сума от тре-
то лице по разплащателна сметка в евро № BG48 
CREX 9260 1413 5470 00, открита на 25.01.2010 г. 
и закрита на 9.10.2013 г. в „Токуда Банк“ – АД, 
с титуляр Йордан Кирилов Маринов; 

– сумата в размер 7270 лв., представляваща из-
вършени погасителни вноски по банкова сметка в 
левове № BG56 BPBI 7946 1083 6370 01, открита на 
21.07.2017 г., активна в „Юробанк България“ – АД, 
с титуляр Йордан Кирилов Маринов; 

– сумата в размер 84 016,80 швейцарски 
франка, равняващи се на 149 801,95 лв., пред-
ставляваща извършени погасителни вноски по 
банкова сметка в швейцарски франка № BG91 
BPBI 7946 1383 6370 01, открита на 25.10.2007 г., 
в „Юробанк България“ – АД, закрита, с титуляр 
Йордан Кирилов Маринов; 

– сумата в размер 93 998,57 швейцарски франка, 
равняващи се на 153 937,69 лв., представляваща 
извършени погасителни вноски по разплащателна 
сметка в швейцарски франка № BG21 UNCR 9660 
1356 3866 10, открита на 16.02.2007 г., активна в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Йордан 
Кирилов Маринов; 

– сумата в размер 5866,34 лв., представляваща 
извършени погасителни вноски по разплащател-
на сметка № 14078784, открита на 15.06.2007 г. и 
закрита на 27.07.2011 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с 
титуляр Йордан Кирилов Маринов; 

– сумата в размер 2000 лв., представляваща 
непреобразуваната част от постъпили суми от 
трети лица по разплащателна сметка № 14078784, 
открита на 15.06.2007 г. и закрита на 27.07.2011 г. 
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Йордан Кири-
лов Маринов.

От Диянка Христова Маринова на основание 
чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ 
(отм.) с цена на иска в размер 68 564,56 лв., в т.ч.:

– сумата в размер 6600 евро, равняващи се на 
12 908,48 лв., представляваща извършени вноски 
по влогова сметка в евро № BG73 PRCB 9230 
4439 8270 14, открита на 9.02.2012 г. и закрита на 
6.08.2013 г. в „ПроКредит Банк (България)“ – АД, 
с титуляр Диянка Христова Маринова; 

– сумата в размер 10,78 евро, равняващи се на 
21,08 лв., представляваща платени лихви по вло-
гова сметка в евро № BG73 PRCB 9230 4439 8270 
14, открита на 9.02.2012 г. и закрита на 6.08.2013 г. 
в „ПроКредит Банк (България)“ – АД, с титуляр 
Диянка Христова Маринова; 

– сумата в размер 9000 лв., представляваща 
непреобразуваната част от извършени вноски 
по банкова сметка в левове № BG28 BPBI 7946 

1061 2759 01, открита на 21.01.2008 г. и закрита 
на 14.05.2010 г. в „Юробанк България“ – АД, с 
титуляр Диянка Христова Маринова; 

– сумата в размер 19 650 лв., представляваща 
извършени вноски по многофакторен спестовен 
влог в левове № BG78 UNCR 7000 4519 7578 01, 
открит на 28.07.2010 г. и закрит на 27.01.2015 г. в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Диянка 
Христова Маринова; 

– сумата в размер 26 985 лв., представляваща 
постъпили суми от трети лица по многофакто-
рен спестовен влог в левове № BG78 UNCR 7000 
4519 7578 01, открит на 28.07.2010 г. и закрит на 
27.01.2015 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с ти-
туляр Диянка Христова Маринова.

Съдът указва на заинтересованите лица, че 
могат да предявят своите претенции върху опи-
саното имущество най-късно в първото заседание 
по делото, насрочено за 9.10.2019 г. от 14 ч.
3966

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

3. – Управителният съвет на сдружение „Та-
екуондо клуб Рамус“, София, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 18, ал. 4 от устава на 
клуба по своя инициатива свиква редовно годиш-
но общо събрание на членовете на 28.06.2019 г. 
в 9,30 ч. в София, ул. Цар Шишман № 17, ет. 4, 
ап. 10, при следния дневен ред: 1. приемане на 
годишния финансов отчет на сдружението за 
2018 г.; 2. приемане на годишния доклад за дей-
ността на сдружението за 2018 г. При липса на 
кворум събранието се отлага с един час по-късно 
на същото място и при същия дневен ред и ще 
се проведе независимо от броя на явилите се 
членове на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ.
3934

12. – Управителният съвет на Българската 
асоциация на мрежовите академии – София, на 
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 
от устава на БАМА свиква общо събрание на 
28.06.2019 г. в 9 ч. в София, ул. Алабин № 16 – 20, 
ет. 1, заседателна зала при следния дневен ред: 1. 
приемане на доклад за дейността на асоциацията 
за 2018 г., както и ГФО за календарната 2018 г.; 2. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред 
и ще се счита за редовно независимо от броя на 
присъстващите.
3965

5. – Управителният съвет на Българското 
медицинско сдружение по хематология – София, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно 
годишно общо събрание на 30.06.2019 г. в 9 ч. в 
Заседателната зала на Националната специализи-
рана болница за активно лечение на хематологични 
заболявания – София, ул. Пловдивско поле № 6, 
при следния дневен ред: 1. приемане на финансов 
отчет на сдружението за 2018 г.; 2. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе един час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред.
4009

2. – Управителят на сдружение с нестопанска 
цел в обществена полза „Фокстрот на лед“ – Со-
фия, по собствена инициатива на основание 
чл. 23 от устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ 
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свиква редовно общо събрание на сдружението на 
12.07.2019 г. в 16 ч. в офиса на сдружението в София, 
бул. Братя Бъкстон 31Б, вх. В, ап. 37, при следния 
дневен ред: 1. отчет на управителя за дейността на 
сдружението през 2018 г.; проект за решение – ОС 
приема за сведение отчета на управителя и го 
освобождава от отговорност за дейността му през 
2018 г.; 2. приемане на годишния счетоводен отчет 
на сдружението за 2018 г.; проект за решение – ОС 
приема годишния счетоводен отчет за 2018 г.; 3. 
промяна/допълване на наименованието на сдру-
жението съгласно изискванията на ЗФВС; проект 
за решение – добавя се към наименованието на 
сдружението словосъчетанието „Кънки Клуб“; 4. 
изменение в устава на сдружението; проект за 
решение – приема промените в устава на сдру-
жението във връзка с изисквания на ЗФВС; 5. 
избор на нов управител на сдружението; проект 
за решение – ОС приема направените предложе-
ния. Документите, подлежащи на разглеждане на 
общото събрание, са на разположение на всички 
членове в офиса на сдружението.
3836

1. – Управителят на сдружение с нестопан-
ска цел в обществена полза „Клуб „Танци на 
лед – Денкова и Ставийски“ по своя инициатива 
на основание чл. 23 от устава на сдружението и 
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание 
на сдружението на 15.07.2019 г. в 16 ч. в офиса 
на сдружението в София, бул. Братя Бъкстон 
31Б, вх. В, ап. 37, при следния дневен ред: 1. от-
чет на управителя за дейността на сдружението 
през 2018 г.; проект за решение – ОС приема за 
сведение отчета на управителя и го освобожда-
ва от отговорност за дейността му през 2018 г.; 
2. приемане на годишния счетоводен отчет на 
сдружението за 2018 г.; проект за решение – ОС 
приема годишния счетоводен отчет за 2018 г.; 3. 
изменение в устава на сдружението; проект за 
решение – приема промените в устава на сдру-
жението във връзка с изискванията на ЗФВС; 4. 
избор на нов управител на сдружението; проект за 
решение – ОС приема направеното предложение 
за нов управител на сдружението. Документите, 
подлежащи на разглеждане на общото събрание, 
са на разположение на всички членове в офиса 
на сдружението.
3835

1. – Управителят на „Клуб по спортна ак-
робатика Бургас“ – Бургас, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на 
клуба на 30.06.2019 г. в 16 ч. в Созопол, ул. Проф. 
д-р Иван Венедиков № 9 – 11 (в офиса на хотел 
„Хера“), при следния дневен ред: 1. отчет на 
управителя за дейността на сдружението през 
2018 г.; 2. приемане на финансовия отчет за 
2018 г.; 3. въвеждане на условие за членство в 
сдружението – членове не могат да бъдат чле-
нове на други клубове по спортна акробатика 
и спортни федерации; 4. промяна в чл. 25, ал. 1 
от устава: Покана за свикване на общо събрание 
се поставя на мястото за обявления в сградата, 
където се намира управлението на сдружението, 
и се изпраща до всеки член по имейл най-мал-
ко 30 дни преди насрочения ден; 5. други. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч. на 
същото място при същия дневен ред.
3804

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел в обществена полза „Алтру-
ист“ – Вар на, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 27 
от устава и протокол от заседание на управителния 
съвет на сдружението свиква общо събрание на 
5.07.2019 г. в 16 ч. във Варна, ул. Доктор Басано-
вич № 118, заседателна зала, при следния дневен 
ред: 1. приемане на нови членове на сдружението; 
2. промяна в устава на сдружението, свързана с 
начина на свикване на общо събрание; 3. промяна 
в устава на сдружението, свързана с промяна на 
адреса на управление на сдружението; 4. прие-
мане на доклада за дейността на сдружението за 
2017 г.; 5. приемане годишния финансов отчет на 
сдружението за 2017 г.; 6. приемане на доклада за 
дейността на сдружението за 2018 г.; 7. приемане 
на годишния финансов отчет на сдружението за 
2018 г. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ общото събрание се отлага с един час, 
след което се провежда независимо от броя на 
присъстващите членове.
3931

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Център за социални и здравни 
грижи“, Велико Търново, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 4.07.2019 г. в 16 ч. на адрес: Велико Търново, 
ул. Поп Харитон № 2, офис 2, при следния дневен 
ред: 1. приемане на отчет на управителния съвет 
за дейността на сдружението за периода от 2007 г. 
до 2018 г.; проект за решение – ОС приема отчета 
на управителния съвет за дейността на сдружени-
ето за периода от 2007 г. до 2018 г.; 2. вземане на 
решение за освобождаване на членове от състава 
на УС и избиране на нови членове на УС: проект 
за решение: ОС освобождава от състава на УС 
лицата, предложени на ОС, и избира на тяхно 
място за членове на УС лицата, предложени на 
събранието. При липса на кворум на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се про-
веде същия ден в 17 ч., на същото място и при 
същия дневен ред.
3936

5. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Брейн груп“ – Видин, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 29.06.2019 г. в 15 ч. във Видин, ул. Чепино 
№ 2, ет. 2, при следния дневен ред: 1. приемане 
на отчет за дейността на дружеството за 2018 г.; 
2. приемане на отчет за финансовия резултат от 
нестопанската и стопанската дейност за 2018 г.; 
3. утвърждаване на приетите и изключените чле-
нове на сдружението; 4. промяна в управителния 
съвет на сдружение с нестопанска цел „Брейн 
груп“; 5. промяна в устава на сдружението; 6. 
вписване на направените промени в Агенцията 
по вписванията; 7. разни. При липса на кворум на 
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага 
с един час и ще се проведе при същия дневен 
ред и на същото място и ще се счита за законно 
независимо от броя на присъстващите.
3955

1. – Управителният съвет на Лозаро-винарско 
сдружение „Керацуда“ – Кресна, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
18.07.2019 г. в 20 ч. в зала „5-и октомври“ на 
Община Кресна при следния дневен ред: 1. отчет 
на управителния и контролния съвет на сдруже-
нието за 2018 г.; 2. избор на председател, УС и КС 
за следващ тригодишен период; 3. приемане на 
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бюджет на сдружението за 2019 г.; 4. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе един час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред.
3964

3. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Волейболен клуб „Ботев“ град 
Луковит“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 22.07.2019 г. в 17 ч. в Луковит, 
ул. Възраждане № 73, при следния дневен ред: 
1. доклад и отчет за дейността на сдружение 
„Волейболен клуб „Ботев“ град Луковит“ за 
отчетния период; 2. избиране на управителен 
съвет на сдружение „Волейболен клуб „Ботев“ 
град Луковит“; 3. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
3954

3. – Управителният съвет на „Сдружение 
Фиделити“ – Плевен, свиква на основание чл. 19, 
т. 1 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ общо събрание на 
членовете на сдружението на 30.06.2019 г. в 9 ч. 
в Плевен на адреса на управление на сдружени-
ето – ж.к. Сторгозия, бл. 11, вх. Б, ет. 4, ап. 12, 
при следния дневен ред: 1. приемане на решение 
за прекратяване на „Сдружение Фиделити“ и за 
откриване на производство по ликвидация; 2. 
избиране на ликвидатор в производството по лик-
видация на „Сдружение Фиделити“, определяне 
на срок за ликвидацията и промяна на устава; 3. 
приемане на решение относно разпределяне на 
имуществото при ликвидация; 4. разни.
3926

1. – Председателят на „Сдружение на инвали-
дите – Тервел“ на основание чл. 35, ал. 3, т. 2 от 
устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква извънредно 
заседание на общото събрание на 3.07.2019 г. в 
17 ч. в заседателната зала на Община Тервел 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на сдружението за 2018 г.; 2. финансов отчет на 
сдружението за 2018 г.; 3. избор на ръководство 
на сдружението: управителен съвет, контролен 
съвет, председател; изборът на управителен съвет 
се налага поради кончината на двама членове; 
4. други текущи въпроси. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
3925

1. – Управителят на сдружение с нестопанска 
цел в обществена полза „Кънки Клуб „Лутай“ 
по собствена инициатива на основание чл. 23 от 
устава на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
редовно общо събрание на 13.07.2019 г. в 16 ч. в 
офиса на сдружението в Царево, ул. Вапцаров 
№ 18, при следния дневен ред: 1. отчет на упра-
вителя за дейността на сдружението през 2018 г.; 
проект за решение – ОС приема за сведение отчета 
на управителя и го освобождава от отговорност 
за дейността му през 2018 г.; 2. приемане на 
годишния счетоводен отчет на сдружението за 
2018 г.; проект за решение – ОС приема годишния 

счетоводен отчет за 2018 г.; 3. изменение в устава 
на сдружението; проект за решение – ОС приема 
промените в устава на сдружението във връзка с 
изисквания на ЗФВС; 4. избор на нов управител 
на сдружението; проект за решение – ОС приема 
направените предложения. Документите, подле-
жащи на разглеждане на общото събрание, са 
на разположение на всички членове в офиса на 
сдружението.
3834

1. – Управителният и контролният съвет 
на сдружение с нестопанска цел „ФК „Тор-
педо – 2004“ – с. Борован, област Враца, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 11 от устава 
свиква общо събрание на 28.06.2019 г. в 17 ч. в 
залата на стадион „Торпедо“, с. Борован, област 
Враца, ул. Патриарх Евтимий № 2, при следния 
дневен ред: 1. отпадане на членове от общото 
събрание на ФК „Торпедо – 2004“, с. Борован; 
2. приемане на членове в общото събрание на 
ФК „Торпедо – 2004“, с. Борован; 3. промяна в 
устава на сдружението; 4. отчет за дейността на 
ФК „Торпедо – 2004“, с. Борован, за периода от 
2016 г. до 2018 г. вкл.; 5. избор на нов управителен 
и контролен съвет; 6. избор на председател на 
управителния съвет; 7. определяне размера на 
годишния членски внос; 8. разни. При липса на 
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 12 
от устава събранието ще се проведе същия ден в 
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3967

3. – Управителният съвет на сдружение 
„Футболен клуб „Албена 97“ – с. Оброчище, 
община Балчик, на основание чл. 26, ал. 1 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението 
на 28.06.2019 г. в 18 ч. в сградата на Пенсионерски 
клуб, с. Оброчище, при следния дневен ред: 1. 
приемане на отчет за дейността на сдружението, 
извършена през 2018 г.; 2. приемане на годишен 
финансов отчет за 2018 г.; 3. разни. При липса 
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и 
чл. 22 от устава на сдружението събранието ще 
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място 
и при същия дневен ред. Поканват се всички 
членове да присъстват на събранието лично или 
чрез упълномощен представител.
3871

1. – Управителният съвет на СНЦ „Футболен 
клуб – Алекс O'K“ – с. Шемшево, област Велико 
Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 
общо събрание на 1.07.2019 г. в 10 ч. по седали-
щето и адреса на сдружението в с. Шемшево, 
област Велико Търново, при следния дневен ред: 
1. промяна на наименованието на сдружението; 
проект за решение: променя наименованието: 
СНЦ „Футболен клуб Етър 1924 ВТ“; 2. приемане 
на нови членове на сдружението; проект за ре-
шение: приема нови членове на сдружението; 3. 
избор на нови членове в състава на управителния 
съвет; проект за решение: избира нови членове 
на управителния съвет; 4. разни.
3798
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