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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за избиране на Временна комисия за изработ-
ване на проект на Правилник за организацията 

и дейността на Народното събрание

Народното събрание на основание чл. 73 и 
чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република 
България и чл. 36 от Правилника за органи-
зацията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Създава Временна комисия за изработва-

не на проект на Правилник за организацията 
и дейността на Народното събрание в състав 
от 14 народни представители, избрани на па-
ритетен принцип – по двама от всяка парла-
ментарна група. 

2. Правилникът за организацията и дейността 
на Народното събрание (ДВ, бр. 109 от 2021 г.) 
става проект на Правилник за организацията и 
дейността на 48-ото Народно събрание. Срокът 
за писмени предложения от народните пред-
ставители за изменения и/или допълнения в 
проекта е до 28 октомври 2022 г. включително. 
Комисията разглежда и обсъжда предложени-
ята, изготвя и внася съответен доклад. 

3. Избира ръководство и състав на Времен-
ната комисия, както следва:

Председател: Христо Георгиев Гаджев.
Членове: Росен Димитров Желязков, Никола 

Георгиев Минчев, Мирослав Николаев Иванов, 
Хамид Бари Хамид, Йордан Кирилов Цонев, 
Петър Николаев Петров, Цвета Валентинова 
Рангелова, Явор Руменов Божанков, Мая 
Йорданова Димитрова, Надежда Георгиева 
Йорданова, Людмила Николаева Илиева, На-
дежда Данаилова Самарджиева и Александър 
Георгиев Николов.

4. Комисията се избира за срок до окончател-
ното приемане на Правилник за организацията 
и дейността на Народното събрание.

Решението е прието от 48-ото Народно съб- 
рание на 25 октомври 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Вежди Рашидов

6834

РЕШЕНИЕ
за изменение на Правилника за организа-
цията и дейността на Народното събрание 

(ДВ, бр. 109 от 2021 г.)

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 

и § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби на 
Правилника за организацията и дейността на 
Народното събрание

Р Е Ш И :
§ 1. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) Постоянните комисии на Народното 

събрание са:
1. Комисия по бюджет и финанси;
2. Комисия по конституционни въпроси;
3. Комисия по правни въпроси;
4. Комисия по икономическа политика и 

иновации;
5. Комисия по енергетика;
6. Комисия по регионална политика, бла-

гоустройство и местно самоуправление;
7. Комисия по външна политика;
8. Комисия по въпросите на Европейския 

съюз;
9. Комисия по отбрана;
10. Комисия по вътрешна сигурност и 

обществен ред;
11. Комисия за контрол над службите за 

сигурност, прилагането и използването на 
специалните разузнавателни средства и дос-
тъпа до данните по Закона за електронните 
съобщения;

12. Комисия по земеделието, храните и 
горите;

13. Комисия по труда, социалната и демо-
графската политика;

14. Комисия по образованието и науката;
15. Комисия по въпросите на децата, мла-

дежта и спорта;
16. Комисия по здравеопазването;
17. Комисия по околната среда и водите;
18. Комисия по транспорт и съобщения;
19. Комисия по електронно управление и 

информационни технологии;
20. Комисия по културата и медиите;
21. Комисия за прякото участие на граж-

даните и взаимодействието с гражданското 
общество;

22. Комисия по правата на човека, вероиз-
поведанията и жалбите на гражданите;

23. Комисия по политиките за българите 
извън страната;

24. Комисия по превенция и противодей-
ствие на корупцията;

25. Комисия по туризъм.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Решението влиза в сила от деня на 

обнародването му в „Държавен вестник“.
Решението е прието от 48-ото Народно съб- 

рание на 26 октомври 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Вежди Рашидов

6859
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РЕШЕНИЕ
за задължаване на Министерския съвет в срок 
от седем дни, при спазване на законовите изис-
квания, да внесе в Народното събрание всички 
законопроекти, необходими за изпълнение на 
междинните етапни цели по Националния план 
за възстановяване и устойчивост, във връзка с 
подаване към Европейската комисия на искане 
за второ плащане към 31 декември 2022 г.

Народното събрание на основание чл. 86, 
ал. 1 от Конституцията на Република България

Р Е Ш И :
1. Задължава Министерския съвет в срок от 

седем дни, при спазване на законовите изис-
квания, да внесе в Народното събрание всички 
законопроекти, необходими за изпълнение на 
междинните етапни цели на Националния план 
за възстановяване и устойчивост, във връзка с 
подаване към Европейската комисия на искане 
за второ плащане към 31 декември 2022 г.

2. Задължава служебния заместник минис-
тър-председател по управление на европейски-
те средства да внесе в двуседмичен срок от 
приемане на решението обхватен анализ на 
риска по Националния план за възстановява-
не и устойчивост при прогнозни данни към 
31 декември 2022 г., осъществен по метода на 
самооценката.

Решението е прието от 48-ото Народно съб- 
рание на 26 октомври 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Вежди Рашидов
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ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 248
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Десислава Ангелова Найдено-

ва-Господинова за извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в Република 
Австрия със седалище в гр. Виена.

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

Издаден в София на 25 октомври 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател:  

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

6865

УКАЗ № 249
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам акад. Николай Денков Денков 

с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие 
за особено значимите му заслуги в областта 
на образованието и науката.

Издаден в София на 25 октомври 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

6866

УКАЗ № 250
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам Даниела Стефанова Доковска 

с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за 
особено значимите є заслуги за развитието на 
правната наука и юридическото образование.

Издаден в София на 25 октомври 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Гълъб Донев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

6867

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
средствата за измерване, които подлежат на 
метрологичен контрол, приета с Постановле-
ние № 239 на Министерския съвет от 2003 г. 
(обн., ДВ, бр. 98 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 96 
от 2005 г., бр. 40 и 80 от 2006 г., бр. 37 и 46 
от 2007 г., бр. 56 от 2011 г., бр. 22 от 2015 г. и 

бр. 86 от 2017 г.)

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

§ 1. В глава втора се създава раздел IIIa:

„Раздел IIIa
Везни с автоматично действие за измерване в 
движение на масата и на осовото натоварване 

на пътни превозни средства

Чл. 84г. (1) Везните с автоматично действие 
за измерване в движение на масата и на осо-
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вото натоварване на пътни превозни средства 
(везни, измерващи в движение) са средства за 
измерване, предназначени да определят ма-
сата, натоварването на ос или натоварването 
върху група оси на пътни превозни средства, 
докато преминават през везната.

(2) Везните, измерващи в движение, трябва 
да показват масата в килограми (kg) или в 
тонове (t).

(3) Везните, измерващи в движение, се 
монтират в контролирана зона за измерване 
в съответствие с изискванията за монтаж.

(4) Този раздел се прилага за везни, из-
мерващи в движение, въз основа на чиито 
показания се събират държавни вземания.

Чл. 84д. Разделът не се прилага за везни, 
измерващи в движение, които определят осо-
вото натоварване като два пъти натоварването 
върху едно колело или се монтират директно 
върху измерваното превозно средство.

Чл. 84е. (1) За определяне на масата на 
превозното средство везните, измерващи в 
движение, могат да са от следните класове 
на точност: 0,2, 0,5 и 1.

(2) За определяне на едноосовото нато-
варване и натоварването върху група оси 
везните, измерващи в движение, могат да са 
от следните класове на точност: А, В, С и D.

(3) Везните, измерващи в движение, мо-
гат да имат различни класове на точност за 
определяне на едноосово натоварване и за 
определяне на натоварването върху група оси.

(4) Връзката между класовете на точност 
за едноосово натоварване и за натоварването 
върху група оси и класовете на точност за 
масата на превозните средства е представена 
в таблица 1 към  приложение № 11а.

Чл. 84ж. (1) Максималната допустима 
грешка за определяне на масата на превоз-
ното средство по време на измерването му в 
движение е по-голямата от следните стойности:

1. стойността, изчислена съгласно табли-
ца 2 към приложение  № 11а, закръглена до 
стойността на най-близкото скално деление;

2. 1d × общия брой оси по време на първо-
началната проверка или 2d × общия брой оси 
по време на последваща проверка.

(2) Максималната разлика между отчете-
ната стойност на едноосовото натоварване 
и конвенционалната истинска стойност на 
статичното едноосово натоварване при из-
мерване в движение на двуосово несъставно 
(бордово) референтно превозно средство не 
трябва да надвишава по-голямата от следните 
стойности:

1. стойността от таблица 3 към приложение 
№ 11а, закръглена до стойността на най-близ-
кото деление на скалата;

2. 1d по време на първоначалната проверка 
или 2d по време на последващата проверка.

(3) За всички референтни превозни средства 
с изключение на тези по ал. 2 максималната 
разлика между отчетената стойност на ед-
ноосово натоварване или на натоварването 

върху група оси по време на измерванията 
в движение и коригираната средна стойност 
на едноосово натоварване или коригираната 
средна стойност на натоварването върху група 
оси не трябва да надвишава по-голямата от 
следните стойности:

1. стойността от таблица 4 към приложение 
№ 11а, закръглена до стойността на най-близ-
кото скално деление;

2. 1d × n при първоначалната проверка или 
2d × n при последващата проверка, където n 
е броят на осите в група, а n=1 за една ос.

(4) Границите на грешката за едноосово 
натоварване и за натоварването върху група 
оси са посочени във:

1. алинея 2 – за статично референтно ед-
ноосово натоварване на двуосово несъставно 
(бордово) референтно превозно средство;

2. алинея 3 – за едноосово натоварване и 
за натоварването върху група оси на всички 
други референтни превозни средства.

Чл. 84з. Максималната допустима грешка 
при статично измерване при повишаване или 
намаляване на натоварването е посочена в 
таблица 5 към приложение № 11а.

Чл. 84и. (1) За даден метод на измерване 
в движение и комбинация от устройства за 
приемане на товара всяко показващо ус-
тройство на масата и устройство за печат 
на резултатите трябва да имат едно и също 
скално деление (d).

(2) Връзката между класа на точност, скал-
ното деление и броя на скалните деления при 
максимален товар е представена в таблица 6 
към приложение № 11а.

(3) Стойностите на скалните деления на 
показващото устройство и устройството за 
печат трябва да се избират от редовете 1×10k, 
2×10k или 5×10k, където k е положително или 
отрицателно цяло число или нула.

Чл. 84к. Минималният товар не трябва да 
бъде по-малък от товара, изразен в скални 
деления, посочени в таблица 7 към прило-
жение  № 11а.

Чл. 84л. Резултатите от измерване, показа-
ни от показващото устройство и устройството 
за печат с едно и също скално деление, трябва 
да бъдат еднакви при еднакво натоварване.

Чл. 84м. (1) Везните, измерващи в движе-
ние, трябва да отговарят на метрологичните 
и на техническите изисквания към тях в тем-
пературен интервал от минус 10° C до 40° C.

(2) Температурният интервал може да бъде 
различен, но не трябва да бъде по-малък от 
30° C и трябва да бъде отбелязан на везните, 
измерващи в движение.

Чл. 84н. Влиянието на електромагнитните 
смущения трябва да е такова, че изменението 
на резултата от измерване да не е по-голямо 
от максималната допустима грешка.

Чл. 84о. Везните, измерващи в движение, 
трябва да отговарят на метрологичните и 
техническите изисквания към тях при ско-
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рости на превозното средство в обхвата на 
работните скорости.

Чл. 84п. Везните, измерващи в движение, 
трябва да отговарят на следните технически 
изисквания:

1. да са проектирани така, че да са под-
ходящи за превозните средства, местополо-
жението и работните процедури, за които 
са предназначени;

2. не трябва да имат характеристики, 
които позволяват използване с цел измама;

3. да са проектирани така, че да не може да 
възникне случайна повреда или да се извърши 
неправилно конфигуриране на контролните 
елементи, причиняващи неправилно дейст-
вие, без това да е очевидно или показано;

4. да имат устройство за блокиране, което 
предотвратява работата или дава индикация 
при работа на везната извън определените 
условия – при захранващо напрежение под 
минималното работно напрежение, при не-
разпознаване на превозното средство, при 
неправилно позициониране на колелата на 
измерваното превозно средство върху устрой-
ството за приемане на товара, при неправилна 
посока на движение, при движение със ско-
рост, извън обхвата на работните скорости;

5. когато везните могат да работят в ре-
жим на неавтоматично действие и в този 
режим се използват по чл. 5 от Закона за 
измерванията, те трябва да отговарят на 
изискванията на раздел II от тази наредба и 
да бъдат оборудвани със средства, които да 
позволяват неавтоматично действие, по време 
на което автоматичният режим на работа и 
автоматичното измерване в движение трябва 
да се блокират;

6. трябва да са проектирани така, че да 
гарантират ниво на надеждност, което да 
осигури запазване на точността им и съ-
ответствието с изискванията към тях при 
нормални условия на работа; те трябва авто-
матично и ясно да показват всички дефекти 
чрез индикация за повреда, чрез автоматично 
изключване или по друг начин;

7. да разполагат с автоматично или полу-
автоматично устройство за настройване на 
нула, което да работи само когато везната е 
в стабилно равновесие; полуавтоматичното 
устройство за нулиране не трябва да работи 
по време на автоматичен режим на работа 
на везната; устройството за настройване 
на нула трябва да може да настройва нула 
в границите на ± 0,25d и да има обхват на 
регулиране, който не надвишава 4 на сто от 
максималния товар; обхватът на регулиране 
на устройството за първоначално настройване 
на нула не трябва да надвишава 20 на сто 
от максималния товар;

8. да разполагат с устройство за следе-
не на нулата, което да работи само когато 
показанието е нула, везната е в стабилно 
равновесие, корекциите не са повече от 0,5d 

в секунда и в границите на 4 на сто от мак-
сималния товар около действителната нула;

9. показанието на първичните данни тряб-
ва да е надеждно, лесно и недвусмислено при 
нормални условия на работа;

10. разпечатката трябва да е четлива и 
трайна за определената цел; отпечатаните 
цифри трябва да са с височина не по-малка 
от 2 mm; по време на печатане наименовани-
ето или символът на единицата за измерване 
трябва да е отдясно на стойността или най-
отгоре върху колоната от стойности;

11. да могат да съхраняват в паметта си 
или във външна памет данните от измерване 
за последваща визуализация, отпечатване, 
прехвърляне на данни, сумиране и др.; съх-
раняваните данни трябва да са подходящо 
защитени срещу умишлени или случайни 
промени по време на процеса на предаване 
и/или съхранение и трябва да съдържат 
цялата информация, която е необходима 
за възстановяване на предходно измерване;

12. да са оборудвани със сумиращо ус-
тройство, което работи:

а) автоматично, при което везната трябва 
да разполага с устройство за разпознаване 
на превозното средство, или

б) полуавтоматично, при което везната 
започва да работи автоматично след ръчно 
подадена команда;

13. при везни, измерващи в движение, 
които могат да работят без намесата на опе-
ратор, е необходимо същите да са оборудвани 
с устройство за разпознаване на превозни-
те средства; това устройство разпознава 
наличието на превозно средство в зоната 
за измерване и кога е претеглено цялото 
превозно средство; тези везни не трябва да 
показват или да отпечатват данните за ма-
сата, докато не са измерени всички оси на 
превозното средство;

14. да притежават устройство за насочване 
на превозното средство, което да гарантира 
правилното разположение на превозното 
средство върху устройството за приемане на 
товара; везните, измерващи в движение, не 
трябва да показват или да отпечатват данни 
от измерването, когато някое от колелата не 
е преминало изцяло през устройството за 
приемане на товара; когато везни, измерващи 
в движение, са предназначени за измерване 
в само една посока, при пристигането на 
превозното средство от неправилната посока 
трябва да се генерира съобщение за грешка 
или везните не трябва да показват или да 
отпечатват данни от измерването;

15. не трябва да показват или да отпечат-
ват данни за масата на превозното средство, 
едноосово натоварване или за натоварването 
върху група оси, когато превозното средство 
е преминало през устройството за приема-
не на товара при скорост извън обхвата на 
работната скорост, без да се генерира ясно 
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съобщение, че резултатите не са проверени; 
работната скорост трябва да се показва и от-
печатва в km/h, закръглена до най-близката 
цяла стойност, като част от всеки запис от 
измерване на масата на превозното средство;

16. софтуерът, използван във везните, из-
мерващи в движение, трябва да е инсталиран 
така, че той да не може да се променя, без 
да се наруши неговата защита или без иден-
тификационен код, сигнализиращ промени 
в софтуера;

17. да са произведени и монтирани така, 
че да се сведат до минимум всички небла-
гоприятни ефекти от условията на монтаж 
върху резултата от измерване; когато някои 
условия на монтаж могат да се отразят на 
процеса на измерване, това трябва да се 
посочи в удостоверението за одобрен тип; 
монтажът на везните, измерващи в движе-
ние, трябва да отговаря на изискванията на 
съответната инструкция на производителя.

Чл. 84р. (1) Върху везните, измерващи 
в движение, задължително трябва да са 
нанесени видимо, четливо и незаличимо 
следните надписи:

1. име или лого на производителя;
2. тип на везните;
3. сериен номер на везната (върху всяко 

устройство за приемане на натоварването, 
когато е приложимо);

4. предупреждението „Да не се претеглят 
течни продукти“, когато е приложимо;

5. максимална скорост на превозното 
средство по време на измерване в km/h;

6. посока на измерване, когато типът на 
везните, измерващи в движение, не е одобрен 
за двупосочно измерване;

7. стойност на скалното деление за ста-
ционарно натоварване в kg или t, когато е 
приложимо;

8. захранващо напрежение, V;
9. честота в Hz;
10. температурен интервал в °C, когато 

той е различен от минус 10° C до 40° C;
11. идентификация на софтуера (когато е 

приложимо);
12. клас на точност за масата на превоз-

ното средство;
13. клас на точност за едноосово натовар-

ване, когато е приложимо;
14. клас на точност за натоварването върху 

група оси, когато е приложимо;
15. максимален товар, Max =   kg или t;
16. минимален товар, Min =    kg или t;
17.  стойност на скално деление,  

d =      kg или t;
18.  максимална работна скорост,  

vmax =     km/h;
19.  минимална работна скорост,  

vmin =      km/h;
20. максимален брой оси на превозното 

средство, Amax =     , където е приложимо.

(2) Маркировките по ал. 1 се поставят 
в близост до показващото устройство или 
върху него.

Чл. 84с. (1) Освен посочените в този раз-
дел изисквания, електронните везни, измер- 
ващи в движение, трябва да отговарят и на 
следните изисквания:

1. да са проектирани и произведени така, 
че да не надвишават максималната допустима 
грешка при нормални условия на работа;

2. да са проектирани и произведени така, 
че когато са изложени на смущение:

а) да не възникват значителни допълни-
телни (груби) грешки, или

б) да разпознават значителните допълни-
телни (груби) грешки и да реагират на тях;

3. при възникване на значителна допъл-
нителна (груба) грешка везните, измерващи 
в движение, трябва:

а) автоматично да се изключват, или
б) да имат визуален или звуков сигнал, 

който трябва да продължи, докато не бъде 
отстранена грешката или докато не се на-
меси операторът;

4. във времето на загряване на електрон-
ната везна, определено от производителя, 
везната не трябва да показва или да предава 
резултати от измерване и да блокира авто-
матичния си режим на работа;

5. везните трябва да са оборудвани с ко-
муникационен интерфейс, който позволява 
свързването им към външни устройства, и 
потребителски интерфейс, който позволява 
обмен на информация между оператора и 
везните; интерфейсът не трябва да оказва 
влияние върху точното функциониране на 
везните и не трябва да влияе на техните 
метрологични функции;

6. комуникационният интерфейс и потре-
бителският интерфейс не трябва да позволя-
ват неразрешено въздействие върху софтуера 
и функциите от законово значение, както 
и върху данните от измерване, причинено 
от свързаните устройства, или смущение, 
въздействащо върху интерфейса.

(2) Допълнителните (груби) грешки по 
ал. 1, т. 2, които са по-малки или равни на 
1d, са допустими независимо от стойността 
на грешката на показанието.

(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 могат да 
се прилагат по избор на производителя от-
делно за:

1. всяка отделна причина за значителна 
допълнителна (груба) грешка, или

2. всяка част на електронните везни, из-
мерващи в движение.

Чл. 84т. Непосочени в този раздел метро-
логични и технически изисквания са опре-
делени в OIML R 134 „Везни с автоматично 
действие за измерване на моторни превозни 
средства в движение и за измерване на осово 
натоварване“.
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Чл. 84у. (1) Везните, измерващи в движе-
ние, се пускат на пазара и/или в действие 
след одобряване на типа и първоначална про-
верка и подлежат на последващи проверки.

(2) За изследване на типа се извършва 
изпитване на една везна, напълно инстали-
рана на мястото на експлоатация, и на една 
везна или неин основен модул, представен 
за изпитване в лаборатория.“

§ 2. В чл. 191, ал. 1, т. 5 думите „50 kPa“ 
и запетаята след тях се заличават.

§ 3. В чл. 204 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 4. В чл. 500, т. 1 се правят следните 

допълнения:
1. В буква „а“ след тирето се добавя „в 

границите“.
2. В буква „б“ след тирето се добавя „в 

границите“.
3. В буква „в“ след тирето се добавя „в 

границите“.
§ 5. В чл. 502 се създава ал. 3:
„(3) При комбинирани стендове за измер-

ване на спирачни сили грешките по чл. 501, 
ал. 1 и 2 трябва да са спазени за всеки един 
обхват съгласно чл. 500.“

§ 6. В чл. 753 ал. 3 се отменя.
§ 7. В чл. 755, ал. 1 т. 3 се отменя.

§ 8. В чл. 810, ал. 4 думите „по-рано“ се 
заменят с „по-късно“.

§ 9. В чл. 834а се създава ал. 3:
„(3) Лицата по ал. 1 могат да представят 

декларация за взаимно признаване в съот-
ветствие с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/515 
на Европейския парламент и на Съвета от 
19 март 2019 година относно взаимното 
признаване на стоки, законно предлагани на 
пазара в друга държава членка, и за отмяната 
на Регламент (ЕО) № 764/2008.“

§ 10. В чл. 839, ал. 1 думите „регионалните 
отдели на“ се заличават.

§ 11. В чл. 840, ал. 1 думата „писмено“ 
се заличава.

§ 12. В чл. 842 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „регионалните отдели 
на“ се заличават.

2. В ал. 4:
а) в изречение първо думата „първона-

чалната“ се заменя с „предходната“;
б) изречение второ се заличава.
3. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 13. В чл. 843 се създава нова ал. 1:
„(1) Периодична проверка се извършва 

не по-късно от изтичането на срока на ва-
лидност на предходната проверка, а когато 
срокът на валидност е изтекъл – в 14-дневен 
срок от датата на заявяване.“

§ 14. Създава се приложение № 11а:

„Приложение № 11а
към чл. 84е, ал. 4, чл. 84ж, ал. 1, т. 1, ал. 2, 

т. 1 и ал. 3, т. 1, чл. 84з, чл. 84и, ал. 2 и чл. 84к

Таблица 1 към чл. 84е, ал. 4

Клас на точност за едно- 
осово натоварване и за на-
товарване върху група оси

Клас на точност за масата на превозното средство

0,2 0,5 1

A x x
B x x x
C x x
D x

Таблица 2 към чл. 84ж, ал. 1, т. 1

Клас на точност за масата 
на превозното средство

Процент от конвенционалната истинска стойност на масата
Изпитване и първоначална 

проверка Последваща проверка

0,2 ±0,10 % ±0,20 %
0,5 ±0,25 % ±0,50 %
1 ±0,50 % ±1,00 %

Таблица 3 към чл. 84ж, ал. 2, т. 1

Клас на точност за едноосово 
натоварване

Процент от конвенционално истинска стойност 
на статичното референтно едноосово натоварване

Изпитване и първоначална 
проверка Последваща проверка

A ±0,25 % ±0,50 %
B ±0,50 % ±1,00 %
C ±0,75 % ±1,50 %
D ±1,00 % ±2,00 %



СТР.  8  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 86

Таблица 4 към чл. 84ж, ал. 3, т. 1

Клас на точност за едноосово 
натоварване и на натоварване 

върху група оси

Процент от коригираната средна стойност на едноосово 
натоварване или стойността на натоварване върху група оси
Изпитване и първоначална 

проверка
Последваща проверка

A ±0,50 % ±1,00 %
B ±1,00 % ±2,00 %
C ±1,50 % ±3,00 %
D ±2,00 % ±4,00 %

Таблица 5 към чл. 84з

Клас на точност за 
масата на превозното 

средство

Натоварване (m), изра-
зено в скални деления

Максимални допустими грешки
Изпитване и първона-

чална проверка Последваща проверка

0,2; 0,5; 1
0 ≤ m ≤ 500 ±0,5 d ±1,0 d

500 ≤ m ≤ 2 000 ±1,0 d ±2,0 d
2 000 ≤ m ≤ 5 000 ±1,5 d ±3,0 d

Таблица 6 към чл. 84и, ал. 2

Клас на точност за маса-
та на превозното средство d (kg) Минимален брой 

скални деления
Максимален брой 
скални деления

0,2 ≤ 5
500 5 0000,5 ≤ 10

1 ≤ 20

Таблица 7 към чл. 84к

Клас на точност за масата на превозното средство Минимален товар в скални деления
0,2; 0,5; 1 50

“
§ 15. Приложение № 19 се отменя.
§ 16. В приложение № 47 към чл. 811, 

ал. 1, т. 1, буква „А“ т. 7 се изменя така:
„7. Описание на софтуера на средството 

за измерване, когато се използва такъв, и 
на мерките за защита на софтуера срещу 
преднамерена намеса в него. Документите 
за софтуера трябва да съдържат:

а) списък на всички софтуерни модули, 
функции и части, както и декларация, че са 
включени в описанието;

б) идентификация на софтуера – инструк-
ции за нейното получаване при работа на 
средството за измерване;

в) описание на софтуерни интерфейси и 
командите и потоците от данни чрез тези 
интерфейси, включващо декларация на 
пълнота;

г) списък на защитените параметри и 
описание на средствата за защита;

д) описание на конфигурацията на систе-
мата и на минималните изисквания (проце-
сор, памет, харддиск, операционна система 
и др.);

е) описание на начините на защита на 
операционната система (парола и др., когато 
е приложимо);

ж) преглед на хардуера на системата – то-
пология блокова схема, тип компютър, тип 
мрежа и др., и идентификацията им;

з) пълно описание на набора от данни, 
съхранението или предаването им;

и) описание на точността на алгоритмите 
(например резултати, изчисление на цената, 
алгоритмите за закръгляване и др.);

к) описание на потребителския интерфейс, 
менюта и диалози;

л) списък с грешки, които са открити от 
софтуера, и когато е необходимо, описание 
за откриването им – алгоритми;

м) описание на набора от данни, съхране-
нието или предаването им;

н) протокол от изпитване на софтуера от 
друг метрологичен институт или акредитирана 
лаборатория, когато има такъв.

Документите за софтуера трябва да се 
представят не само схематично, а да бъдат 
подробно разписани.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. (1) Везните, измерващи в движение, 

които са пуснати в действие преди влизането 
в сила на това постановление, подлежат на 
последващи проверки и може да продължат 
да се използват, когато при първата проверка 
се установи съответствие с изискванията на 
глава втора, раздел IIIа.

(2) Везните, измерващи в движение, 
за които към деня на влизане в сила на поста-
новлението е сключен договор за доставка, но 
не са пуснати в действие, се пускат в действие 
след извършване на проверка, по искане на 
ползвателя, когато се установи съответствие 
с изискванията на глава втора, раздел IIIа. Те 
подлежат на последващи проверки.
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300 000 лв. за ремонт, възстановяване и до-
вършване на военни паметници, разпределени 
по общини съгласно приложението.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят 
за сметка на предвидените разходи по цен-
тралния бюджет за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително на бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на кметовете на съответните об-
щини по бюджетите, на които се одобряват 
допълнителните трансфери.

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

Приложение 
към чл. 1

СПИСЪК
на военни паметници по общини за финансово подпомагане за ремонт, възстановяване 

и довършване за 2022 г.
№ по 
ред

Паметници Средства 
(в лв.)

ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ
ОБЛАСТ БУРГАС
Община Камено

1. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Русокастро и добавяне на плочи 
с имената на загиналите във войните (1912 – 1918).

7 900

Община Средец
2. Поставяне на паметни плочи с имената на загиналите във войните (1912 – 1918) в 

с. Вълчаново към съществуващия вече паметник на загиналите през ВСВ.
2 200

3. Поставяне на паметни плочи с имената на загиналите във войните (1912 – 1918) в 
с. Драка към съществуващия вече паметник на загиналите през ВСВ. 

 2 100 

4. Поставяне на паметни плочи с имената на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Зор- 
ница към съществуващия вече паметник на загиналите през ВСВ.

 1 600 

Общо: 13 800
 ОБЛАСТ ВАРНА
Община Аврен

1. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Царевци. 2 000
Община Аксаково

2. Ремонт на паметник и възстановяване на паметни плочи с имената на загиналите във 
войните (1912 – 1945) в с. Орешак.

2 500

Община Девня
3. Рехабилитация и ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в 

гр. Девня.
1 000

Община Долни чифлик
4. Рехабилитация и ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в 

гр. Долни чифлик.
 600 

§ 18. Председателят на Българския инсти-
тут по метрология осигурява изпълнението 
на дейностите по чл. 84у в едномесечен срок 
от влизането в сила на това постановление.

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

Министър-председател: 
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

6835

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери 
по бюджетите на общините за 2022 г. за 
финансово подпомагане на общините за 
ремонт, възстановяване и довършване на 

военни паметници

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

Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери 
за други целеви разходи за 2022 г. в размер 
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№ по 
ред

Паметници Средства 
(в лв.)

Община Провадия
5. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1913) в с. Житница. 1 700

Община Суворово
6. Почистване и рехабилитация на паметника на загиналите във войните в с. Николаевка. 2 200

Общо: 10 000
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Община Велико Търново
1. Ремонтни дейности по почистване и консервиране паметника на загиналите във вой-

ните в с. Балван. 
1 900

2. Ремонтно-възстановителни дейности по паметника на загиналите във войните в 
с. Момин сбор и добавяне на плочи с имена на загиналите. 

3 300

Община Елена
3. Ремонт на паметника на загиналите в Балканската война в с. Чакали. 1 100
4. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) от с. Петковци и с. Поп- 

русевци.
6 800

Община Златарица
5. Ремонт на паметника на загиналите в Балканските войни в с. Горско ново село и ко-

рекция на имената им.
1 400

Общо: 14 500
ОБЛАСТ ВИДИН

Община Белоградчик
1. Възстановяване на три метални кръста „За храброст“ върху паметника на загиналите 

във войните (1912 – 1918) в с. Салаш.
 300 

Община Видин
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1913), намиращ се в двора на 

църквата в с. Гомотарци.
1 900

3. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1913) в с. Сланотрън.  1 800
4. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Буковец.  4 100

Общо:  8 100 
 ОБЛАСТ ВРАЦА
 Община Борован

1. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Добролево – възста-
новяване на букви, липсваща ръка и оръжие на войнишката фигура.

 2 600 

 Община Бяла Слатина
2. Рехабилитация на надписи и цялостно почистване на паметника на загиналите във 

войните (1912 – 1918) в с. Бърдарски геран.
 1 600 

Община Враца
3. Ремонт на „Паметника на загиналите във войните от 1912 – 1913 и 1915 – 1918“, нами-

ращ се на гаровия площад в гр. Враца – възстановяване на компрометиран надпис, 
почистване и запълване на фуги.

 2 300 

Община Козлодуй
4. Реставриране на скулптурна фигура и почистване на паметника на загиналите във 

войните (1912 – 1918) в с. Гложене.
2 100

 Община Роман
5. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Кунино. 6 900

Общо: 15 500
ОБЛАСТ ГАБРОВО
Община Габрово

1. Рехабилитация на паметника на загиналите във войните в с. Чарково. 800
Общо: 800

ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Община Генерал Тошево

1. Поставяне на допълнителна плоча с изписани имена на загиналите жители на с. Изво-
рово в Балканските войни.

700 

2. Поставяне на допълнителна плоча с изписани имена на загиналите жители на с. Кра-
сен в Балканските войни.

1 000
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№ по 
ред

Паметници Средства 
(в лв.)

Община Добричка
3. Ремонт на паметника на загиналите във войните в гробището на с. Долина. 2 500
4. Ремонт на паметна плоча с имената на загиналите във войните в с. Житница. 2 100
5. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Карапелит. 3 000

Общо: 9 300
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Община Момчилград

1. Ремонт на вътрешността на сградата на „Параклис-костница“ в гр. Момчилград.  4 000 
Общо: 4 000 

ОБЛАСТ ЛОВЕЧ
Община Априлци

1. Ремонт и възстановяване на паметника на загиналите във войните в кв. Ново село на 
гр. Априлци.

10 400

Общо: 10 400
ОБЛАСТ МОНТАНА
Община Вълчедръм

1. Ремонт на паметника на загиналите във войните в гр. Вълчедръм. 900
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Горни Цибър. 1 500

Община Георги Дамяново
3. Ремонт и възстановяване на чешма с паметна плоча с имената на загиналите във вой-

ните в с. Гаврил Геново.
8 500

Общо: 10 900
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 

Община Септември
1. Ремонт и възстановяване на паметника на загиналите във войните в с. Варвара. 1 300

Общо:  1 300
 ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Земен
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Елов дол и дописване на нови 

имена. 
4 200

2. Почистване и възстановяване на надписи на паметника на загиналите във войните в 
с. Дивля. 

1 200

Община Перник
3. Изработка и монтаж на паметна плоча от гранит на загиналите участници във войните 

от кв. „Изток“ (бивше с. Мошино) на гр. Перник.
2 600

Общо: 8 000
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
Община Гулянци

1. Ремонт и дописване на липсващи имена на загинали във войните върху войнишкия 
паметник в гр. Гулянци.

8 000

Община Никопол
2. Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Новачене.  8 000 

Община Червен бряг
3. Ремонтно-възстановителни дейности по паметника на загиналите във войните в 

с. Телиш.
 900 

Общо: 16 900
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Община Брезово
1. Доизграждане на паметника на загиналите във войните за национално обединение в 

с. Върбен.
 7 000 

 Община Перущица
2. Почистване и ремонт на паметник „Братска могила“ в гр. Перущица.  6 000 

Община Родопи
3. Доизграждане на паметника на загиналите във войните за национално обединение в 

с. Лилково.
2 000

Общо:  15 000 
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№ по 
ред

Паметници Средства 
(в лв.)

ОБЛАСТ РАЗГРАД
Община Исперих

1. Ремонт на паметна плоча на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Лъвино.  800 
 Община Разград

2. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Дреновец.  4 000 
3. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Ушинци.  1 000 

Общо:  5 800
 ОБЛАСТ РУСЕ
 Община Ветово

1.  Ремонт на паметника на загиналите във войните (1885 – 1918) в гр. Ветово.  3 700 
2.  Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Кривня. 1 700

Община Две могили
3. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Кацелово. 2 700

Община Сливо поле
4.  Ремонт на паметника на загиналите в Балканските войни в с. Малко Враново. 1 800

Община Русе
5. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в гр. Мартен. 2 500
6. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Николово. 1 500

Община Ценово
7. Ремонт и почистване на Мемориала на загиналите във войните в с. Ценово. 5 700

Общо:  19 600
ОБЛАСТ СИЛИСТРА

Община Тутракан
1.  Ремонт и почистване на паметника на загиналите във войните в с. Нова Черна. 4 600

Общо: 4 600
ОБЛАСТ СЛИВЕН
Община Сливен

1. Реставрация и подмяна на плоча с имената на загиналите във войните в с. Бинкос. 1 600
2. Реставрация и подмяна на плоча с имената на загиналите във войните в с. Гергевец. 1 100
3. Реставрация и подмяна на плоча с имената на загиналите във войните в с. Младово. 1 800
4. Реставрация и подмяна на плоча с имената на загиналите във войните в 

с. Панаретовци.
1 700

5. Реставрация и подмяна на плоча с имената на загиналите във войните в с. Струпец. 1 900
Общо:  8 100

 ОБЛАСТ СМОЛЯН
 Община Смолян

1. Почистване и възстановяване на паметника на полк. Серафимов в гр. Смолян. 3 400
Общо: 3 400

СОФИЙСКА ОБЛАСТ
Община Антон 

1. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Антон. 600
Община Елин Пелин

2. Ремонт на паметника на загиналите във войните в двора на църквата в с. Столник. 1 100
3. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Богданлия.  800 

Община Етрополе
4. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Лъга. 1 400

Община Ихтиман
5. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Живково и дописване на имена 

на загиналите.
5 400

Община Правец
6. Ремонт на паметник на загиналите в Балканските войни в с. Видраре. 2 000
7. Ремонт на паметник на загиналите в Балканските войни в с. Осиковица. 1 200
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№ по 
ред

Паметници Средства 
(в лв.)

Община Самоков
8. Рехабилитация на паметна стела на южната фасада на църквата „Св. Никола“ в 

с. Злокучане.
 800 

9. Почистване и подмяна на каменни плочи на военния паметник-обелиск в двора на 
Шишмановския манастир.

1 500

Община Челопеч
10. Ремонт и реставрация на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в 

с. Челопеч.
6 200

Общо: 21 000
ОБЛАСТ ГР. СОФИЯ

Район „Банкя“
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Клисура. 2 000

Район „Витоша“
2. Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Мърчаево. 2 800

Район „Кремиковци“
3. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в кв. Ботунец. 5 000

Район „Люлин“
4. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в кв. Филиповци. 5 000

Район „Нови Искър“
5. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Войнеговци. 1 300
6. Ремонт на паметника на загиналите във войните в кв. Гниляне. 4 100

Общо:  20 200
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

Община Гурково
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Паничерево.  5 400 

Община Казанлък
2. Ремонт на паметна плоча с имената на загиналите във войните (1912 – 1945) в 

с. Голямо Дряново. 
3 400

3. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Копринка. 3 000
Община Стара Загора

4. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Бенковски. 1 700
5. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Петрово. 1 900

Община Чирпан
6. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Златна ливада.  700

Общо: 16 100
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ

Община Антоново
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните за национално обединение в 

гр. Антоново.
 900 

Община Търговище 
2. Рехабилитация и укрепване на паметни плочи с имената на загиналите във войните 

(1912 – 1945) в с. Алваново. 
 900

3. Рехабилитация и укрепване на възпоменателни надгробни военни паметници в двора 
на църквата „Св. св. Константин и Елена“ в с. Вардун.

3 700

Общо: 5 500
ОБЛАСТ ХАСКОВО

 Община Минерални бани 
1. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Татарево.  7 000
2. Реставрация на чешма-паметник на загиналите във войните (1912 – 1918) в с. Горно 

Сираково.
10 000

Общо: 17 000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344 
ОТ 25 ОКТОМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерския съвет за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 2022 г. 
в размер 7 154 000 лв. за придобиване от об- за придобиване от об-за придобиване от об-
ластния управител на област Перник в полза 
на държавата на недвижим имот, намиращ се 
в област Перник, община Перник,  гр. Перник, 
пл. Свети Иван Рилски № 1, представляващ 
урегулиран поземлен имот с идентификатор 
55871.502.602 по кадастралната карта и кадас- по кадастралната карта и кадас-по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри на града, с площ по скица 
2590,00 кв. м, заедно с построената върху него 
административно-производствена (промишле-
на) сграда с идентификатор 55871.502.602.1, със 
застроена площ 2207 кв. м и РЗП 5624,50 кв. м.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет  за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се уве-
личат разходите по бюджета на Министерския 
съвет за 2022 г. по „Политика в областта на 
осъществяването на държавните функции на 
територията на областите в България“, бюджет-
на програма „Осъществяване на държавната 
политика на областно ниво“, и показателите 
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Чл. 3. Главният секретар на Министерския 
съвет да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерския съвет за 2022 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 75 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2022 г.

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

№ по 
ред

Паметници Средства 
(в лв.)

 ОБЛАСТ ШУМЕН
Община Велики Преслав

1. Ремонт на паметника на загиналите във войните за национално обединение в 
гр. Велики Преслав. 

900

2. Ремонт на паметника на загиналите във войните за национално обединение в 
с. Златар в двора на църквата „Св. Димитър“.

1 900

Община Каспичан
3. Ремонт на възпоменателна плоча на загиналите във войните в гр. Плиска. 8 000

Община Нови пазар
4. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в гр. Нови пазар. 1 700
5. Ремонт на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в с. Преселка. 2 100

Община Шумен
6. Ремонт и подмяна на мраморни плочи на паметника на загиналите във войните в 

с. Салманово.
1 500

Общо: 16 100
ОБЛАСТ ЯМБОЛ
Община Болярово

1. Почистване и рехабилитация на паметника на загиналите във войните (1912 – 1945) в 
гр. Болярово.

3 500

Община Елхово
2. Почистване и рехабилитация на „Паметника на падналите за Родината от гр. Елхово“. 2 600

Община Стралджа
3. Почистване и рехабилитация на паметника на загиналите във войните в гр. Стралджа.  4 000

Община Тунджа
4. Ремонт и почистване на паметника на загиналите във войните в с. Овчи кладенец. 4 000
5. Ремонт и почистване на паметника на загиналите във войните в с. Хаджидимитрово. 2 000
6. Ремонт и възстановяване на „Мемориален паметник на загиналите във войните 

(1912 – 1918) герои от 29-и, 42-ри и 46-и пехотни полкове“ в гр. Ямбол.
8 000

Общо:  24 100
ОБЩО: 300 000

6836
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§ 3. Постановлението влиза в сила на 
25 октомври 2022 г.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

6854

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345 
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на правосъди-

ето за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи в размер 120 700 лв. по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2022 г. 
за изплащане на обезщетения по чл. 60з 
от Закона за съдебната власт за периода от 
1 юли 2022 г. до 30 септември 2022 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на правосъдието“, бюджетна програма „Прав-
на рамка за функционирането на съдебната 
система“, по бюджета на Министерството 
на правосъдието за 2022 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на правосъдието да 
извърши съответните промени по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2022 г. 
и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за 
съдебната власт.

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

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

Министър-председател:  
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

6869

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на труда и 

социалната политика за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на труда и 
социалната политика за 2022 г. в размер до 
48 200 000 лв. за изплащане на средства за субси-
дирана заетост в подкрепа на Националния план 
за действие по заетостта през 2022 г. във връзка 
с преодоляване последиците на пазара на труда 
вследствие от пандемията COVID-19 за шест ме-
сеца по чл. 1, ал. 5, т. 9.1 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2022 г. 

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на труда и социалната политика 
за 2022 г. по „Политика в областта на пазара 
на труда, свободното движение на работници 
и трудовата миграция“, бюджетна програма 
„Активна политика на пазара на труда“, за 
текущи трансфери, обезщетения и помощи за 
домакинствата по показател „Разходи за ква-
лификация и програми за безработни съгласно 
Националния план за действие по заетостта“. 

Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 14, ал. 3 от Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 2022 г.

Чл. 4. Министърът на труда и социалната 
политика да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на труда и соци-
алната политика за 2022 г. на база фактически 
извършените разходи и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши произтичащите промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 9.1 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

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

§ 3. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на труда и социалната 
политика.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

6870



СТР.  16  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 86

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ 
НАДЗОР

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за устройството и дейността на 
Комисията за финансов надзор и на нейната 
администрация (обн., ДВ, бр. 53 от 2017 г.; 

изм. и доп., бр. 18 и 45 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2 ал. 2 – 4 се отменят. 
§ 2. Член 3 се изменя така: 
„Чл. 3. (1) Комисията и нейните органи 

осъществяват своята дейност при условията 
на прозрачност и публичност на работата 
им, които се осигуряват включително чрез:

1. публично огласяване на следваната 
политика и създадената практика по прила-
гане на нормативните актове и мотивите за 
тяхната промяна;

2. публикуване на интернет страницата 
на Комисията на решения, приетите норма-
тивни актове, правила и указания, когато е 
приложимо;

3. информиране чрез средствата за масово 
осведомяване за обстоятелствата по т. 1 и 2.

(2) Комисията може да издава инфор-
мационни издания, чиито вид, структура 
и периодичност се определят с решение на 
Комисията по предложение на председателя.“

§ 3. В чл. 5 накрая се добавя „на Коми-
сията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията 
за финансов надзор (ЗКФН)“.

§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Комисията осъществява функ-

циите и упражнява правомощията по чл. 12 
и 13 ЗКФН.

(2) Комисията осъществява своите функции 
и упражнява правомощията си, като издава 
индивидуални и приема общи и нормативни 
административни актове, както и като издава 
инструкции и указания.

(3) Комисията приема вътрешни правила и 
други актове за осъществяване на дейността 
си, когато това е предвидено в закон или в 
друг нормативен акт.“

§ 5. В чл. 7, ал. 1 се правят следните из-
менения и допълнения:

1. В т. 5 думите „по предложение на член 
на комисията“ се заменят с „по предложение 
на заместник-председател, съответно члена 
на Комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН“.

2. Създава се нова т. 11: 
„11. определя условията и реда за ползване 

на имуществото, предоставено на Комиси-
ята;“.

3. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „от Закона за Комисията 
за финансов надзор (ЗКФН)“ се заменят със 
„ЗКФН“.

2. В ал. 3 думите „са длъжни да“ се за-
личават, а думите „всички изпратени“ се 
заменят с „изпратените“.

§ 7. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „на тримесечие и го вна-
сят“ се заменят със „за всяко тримесечие и го 
внасят до края на месеца, следващ отчетния 
период“ и се поставя запетая.

2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „върху поднадзорните 

лица“ се заличават;
б) точка 2 се изменя така:
„2. анализ на състоянието и перспективите 

в развитието на капиталовия пазар, съответ-
но на пазара на застрахователни услуги или 
пазара на осигурителни услуги;“.

3. В ал. 4: 
а) в текста преди т. 1 думите „Членът на 

комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН подготвя на 
тримесечие отчет, който“ се заменят с „От-
четът по ал. 1 на члена на Комисията по 
чл. 3, т. 5 ЗКФН“;

б) точка 1 се изменя така:
„1. анализ на постъпилите жалби и сиг-

нали срещу поднадзорните на Комисията 
лица, както и постъпилите предложения за 
усъвършенстване на дейността на Комисията 
и нейните органи;“

в) в т. 3 думата „предложенията“ се за-
меня с „направените предложения“, думите 
„заместник-председателите и“ се заличават, 
а накрая се добавя „и нейните органи във 
връзка с анализа на жалбите и сигналите“;

г) в т. 4 думите „от компетентност на 
КФН“ се заменят с „по преструктуриране от 
компетентността на Комисията“, а думите „по 
Закона за възстановяване и преструктуриране 
на кредитни институции и инвестиционни 
посредници“ се заличават.

§ 8. Член 11 се отменя.
§ 9. Член 12 се отменя.
§ 10. Член 13 се отменя.
§ 11. Член 14 се премества в раздел I след 

чл. 10 и в него се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „шестмесечен период“ се 
заменят с „първото и второто шестмесечие 
на всяка година“.

2. В ал. 2 думите „главния секретар“ се 
заменят с „дирекция „Правна“, след думата 
„комисията“ се поставя запетая и се добавя 
„съгласува се с главния секретар“, след думата 
„внася“ се добавя „от председателя“, а думата 
„председателя“ се заменя с „Комисията“.

3. В ал. 3:
а) в т. 2 думата „заседанията“ се заменя 

с „дата на заседанието“, а думата „които“ се 
заменя с „което“;

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
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б) в т. 3 в началото се добавя „дата на“.
4. В ал. 4 след думите „на комисията“ се 

добавя „и дирекция „Правна“.
§ 12. Член 15 се отменя.
§ 13. В чл. 16, ал. 2 думите „или за из-

готвянето им се иска становището и на“ се 
заменят с „и с“. 

§ 14. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Предложение за разглеждане от Коми-

сията може да се прави самостоятелно или 
съвместно от няколко членове на Комисията. 
За целта се изготвя и представя:

1. мотивирано писмено предложение, под- 
писано от вносителя/вносителите;

2. проект на акт;
3. справка за съответствие с европейското 

право в случаите на внасяне на нормативен 
акт, когато е приложимо;

4. становище за въздействието върху бю-
джета на Комисията, съгласувано с дирекция 
„Финансово-стопански дейности“, когато е 
приложимо;

5. други документи, когато това се изисква 
или е необходимо във връзка с разглеждането 
и приемането на акта.“

§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „задължително“ се заменя 

с „могат да“.
2. В ал. 3 думите „По преценка на пред-

седателя“ се заменят със „С решение на 
Комисията“.

3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) По изключение и по предложение на 

председателя Комисията може да провежда 
заседания и дистанционно. В случаите, ко-
гато заседанието се провежда дистанционно, 
се осигурява пряко и виртуално участие на 
членовете на Комисията при спазване на 
изискванията за кворум.“

§ 16. В чл. 20 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Всеки вносител може да оттегли или да 

поиска отлагане на внесения от него въпрос 
за разглеждане до започване на заседанието 
на Комисията, на което ще се разглежда 
този въпрос.“

2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея 

думата „член“ се заменя с „всеки един от чле-
новете“, а думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея 
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

§ 17. В чл. 21, ал. 1 думите „чрез видео- и/
или аудиоконферентна връзка“ се заменят с 
„виртуално“.

§ 18. В чл. 23 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 се добавят изречения второ и 
трето: „В протокола се вписват и присъства-
лите на заседанието лица по чл. 19, ал. 2 и 3. 

Протокол се води и в случаите на заседание, 
което е проведено дистанционно.“ 

2. В ал. 2 думите „на всеки от членовете“ 
се заменят с „от всеки от присъствалите 
членове“.

3. В ал. 4 след думите „се изготвя“ се 
добавя „от протоколист“.

§ 19. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и сигнали“ се заличават.
2. В ал. 4 думата „сигнала“ се заличава.
3. В ал. 7 думите „със заповед на предсе-

дателя за всеки конкретен случай“ се заме-
нят със „с решение на Комисията за всяко 
отсъствие“.

4. В ал. 8 думите „и сигнали“ се заличават.
§ 20. В чл. 26 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 навсякъде думите „или сиг-

нала“ се заличават.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „относно“ се добавя 

„допустимостта и основателността на“, а ду-
мите „или сигнала“ се заличават; 

б) в т. 4 думите „финансовите пазари“ се 
заменят с „финансовия надзор по смисъла 
на чл. 1, ал. 2 ЗКФН“.

§ 21. В чл. 27 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 1 думите „или сигнал“ се заличават. 
2. В ал. 2 думите „чл. 11“ се заменят с 

„чл. 3“.
§ 22. В чл. 28 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Жалбите или сигналите, 

подадени от служители на поднадзорни на 
Комисията лица, се приемат“ се заменят с 
„или“, а точката пред тях се заличава.

2. В ал. 2 думите „ал. 5“ се заменят с „т. 5“.
3. В ал. 8 думите „30 дни“ се заменят с 

„два месеца“, а накрая се поставя запетая и 
се добавя „освен ако в закон не е предвидено 
друго“.

4. Алинея 9 се изменя така:
„(9) При случаи с правна и фактическа 

сложност председателят на комисията може 
да удължи срока по предходната алинея, но 
не с повече от един месец, освен ако в закон 
не е предвидено друго. За удължаването на 
срока се уведомяват лицата, подали жалбите 
или сигналите.“ 

5. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Отговорите на жалби и сигнали се 

изпращат по предпочетения от подалите ги 
лица начин, а в случай че не е посочен – по 
начина, по който е постъпила жалбата, съ-
ответно сигналът.“

§ 23. В чл. 28д се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 5 думите „30 дни“ се заменят с 
„два месеца“, а след думите „изпраща по“ се 
добавя „предпочетения от подалото сигнала 
лице начин, а в случай че не е посочен – “.
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2. В ал. 6 думите „алинея най-много с 10 
календарни дни“ се заменят с „алинея, но не 
повече от един месец“.

§ 24. В глава втора раздел ІІб „Жалби по 
Регламент (ЕС) № 909/2014“ с чл. 28а – чл. 28в 
се отменя.

§ 25. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „началника на кабинета 

по чл. 38а“ се заменят с „председателя“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 26. В чл. 32, ал. 2 думата „председателя“ 

се заменя с „Комисията, която определя друг 
заместник-председател или член за негов за-
местник, който да изпълнява правомощията 
му при отсъствие.“ и се създава изречение 
второ: „Комисията определя заместник по 
изречение първо и в случаите по чл. 31, ал. 2.“

§ 27. В чл. 33 думите „лица, определени 
от председателя“ се заменят с „дирекция 
„Правна“.

§ 28. В чл. 35 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 числото „250“ се заменя с „260“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „по предложе-

ние на главния секретар“. 
§ 29. В чл. 36, ал. 3 думите „от председа-

теля“ се заменят със „със заповед на пред-
седателя“.

§ 30. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. организира подготовката и провежда-

нето на заседанията на Комисията, както и 
координира и контролира подготовката на 
материалите за тяхното провеждане;“.

2. Създава се нова т. 8:
„8. организира изготвянето и съхраняването 

на протоколите от заседанията на комисията 
и материалите към тях;“.

3. Досегашните т. 8 – 11 стават съответно 
т. 9 – 12.

4. Точка 13 се отменя.
5. Досегашната т. 12 става т. 14.
6. Досегашната т. 14 става т. 15.
7. Досегашната т. 15 става т. 16 и в нея 

думата „отпечатването“ и запетаята пред нея 
се заличават, а думите „официалния бюлетин 
и другите“ се заменят с „информационните“.

8. Досегашната т. 16 става т. 17.
9. Досегашната т. 17 става т. 19.
10. Точка 18 се отменя.
11. Досегашната т. 19 става т. 20.
§ 31. В чл. 38, ал. 1 след думите „Главният 

секретар“ се добавя „може да“.
§ 32. В чл. 38а се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се 

добавя „който се състои от съветници“.
2. В ал. 2:
а) в т. 2 думите „информира председателя 

за хода на ежедневната работа в комисията“ 
и запетаята след тях се заличават;

б) в т. 3 думите „осъществява връзките“ 
се заменят с „организира комуникацията“.

3. В ал. 3 думите „началник на кабинета“ 
се заменят с „председателя“.

§ 33. Член 40 се изменя така: 
„Чл. 40. (1) Финансовият контрольор е под-

чинен пряко на председателя на Комисията.
(2) Функциите на финансов контрольор 

могат да се изпълняват от служител от ад-
министрацията на Комисията, определен 
със заповед на председателя на Комисията. 
При изпълнение на функциите на финансов 
контрольор служителят по изречение първо 
е подчинен пряко на председателя на Коми-
сията.

(3) Финансовият контрольор осъществява 
предварителен контрол за законосъобразност 
на финансовата дейност на Комисията съ-
гласно Закона за финансовото управление и 
контрол в публичния сектор.“

§ 34. В чл. 41 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 5:
а) създава се нова т. 11:
„11. приема и съхранява декларациите по 

чл. 20, ал. 5 ЗКФН и води регистър за тях;“
б) досегашната т. 11 става т. 12.
3. Алинея 8 се отменя.
§ 35. В чл. 41а ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Служителят по сигурността на инфор-

мацията е подчинен пряко на председателя 
на Комисията.

(2) Функциите на служител по сигурността 
на информацията могат да се изпълняват от 
служител от администрацията на Комисията, 
определен със заповед на председателя на 
Комисията. При изпълнение на функциите си 
по изречение първо служителят е подчинен 
пряко на председателя на Комисията.“

§ 36. В глава трета в наименованието на 
раздел Vб думите „личните данни“ се заменят 
с „данните“.

§ 37. В чл. 41б се правят следните изме-
нения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Лицето по защита на данните е под-

чинено пряко на председателя на Комисията.
(2) Функциите на лице по защита на дан- 

ните могат да се изпълняват от служител от 
администрацията на Комисията, определен 
със заповед на председателя на Комисията. 
При изпълнение на функциите на лице по 
защита на данните служителят по изречение 
първо е подчинен пряко на председателя на 
Комисията.“

2. В ал. 7 думите „по Закона за защита на 
личните данни“ се заличават.

§ 38. Член 41в се изменя така:
„Чл. 41в. (1) Служителят, отговарящ за 

мрежовата и информационната сигурност, 
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е подчинен пряко на председателя на Ко-
мисията.

(2) Функциите на служител, отговарящ 
за мрежовата и информационната сигурност, 
могат да се изпълняват от служител от ад-
министрацията на Комисията, определен със 
заповед на председателя на Комисията. При 
изпълнение на функциите по изречение първо 
служителят е подчинен пряко на председателя 
на Комисията.

(3) Служителят по ал. 1 изпълнява функ-
циите, описани в приложение № 6 от Наред-
бата за минималните изисквания за мрежова 
и информационна сигурност (ДВ, бр. 59 от 
2019 г.).“

§ 39. В чл. 43 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 2:
а) точка 7 се отменя;
б) създава се т. 8:
„8. звено „Събиране на приходи“.“
2. В ал. 3 думите „дирекция „Координация 

и политика на регулаторната и надзорната 
дейност“ се заменят със „звено „Събиране 
на приходи“. 

§ 40. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Дирекция „Правна“:
1. осъществява процесуално представи-

телство във връзка с искови, обезпечителни, 
изпълнителни, административни и админи-
стративнонаказателни производства, по които 
страна е Комисията или нейните органи;

2. осъществява процесуалното предста-
вителство на Комисията и нейните органи 
пред Комисията за защита от дискриминация 
и Комисията за защита на конкуренцията;

3. участва в изготвянето на проекти на 
позиции на Република България по преюди-
циални запитвания, по които страна в глав-
ното производство е Комисията съвместно 
с компетентното звено от специализираната 
администрация;

4. осъществява процесуално представител-
ство на Комисията, когато е страна в главното 
производство пред Съда на Европейския съюз;

5. съгласува за законосъобразност про-
ектите на индивидуални административни 
актове на председателя във връзка с устано-
вяване на неплатени публични вземания от 
поднадзорни лица;

6. изготвя правни анализи и подпомага 
изготвянето на проекти на закони и други 
нормативни актове във връзка с правомощията 
и функциите на Комисията и нейните органи;

7. изготвя становища по конституционни 
дела, по които Комисията е заинтересована 
страна;

8. изготвя проект на програмата за норма-
тивна дейност на Комисията, както и органи-
зира и оформя предложенията на Комисията за 
включване в законодателната и оперативната 
програма на Министерския съвет;

9. изготвя и/или съгласува проекти на 
решения и други актове на Комисията;

10. изготвя и/или съгласува заповедите и 
други актове на председателя;

11. изготвя и/или съгласува договори и 
споразумения, по които страна е Комисията, 
за съответствието им с приложимото право;

12. изготвя становища във връзка с прила-
гането на нормативните актове, които касаят 
правомощията и функциите на Комисията и 
нейните органи;

13. изготвя проекти на административни 
актове по Закона за достъп до обществена 
информация; 

14. участва в изработването на проекти на 
вътрешнонормативни актове и осъществява 
правното им обезпечаване;

15. подпомага члена на Комисията по чл. 3, 
т. 5 ЗКФН, като подготвя становища по жал-
би срещу решения на органи на Комисията;

16. прави предложения за въвеждането на 
установени добри международни практики 
в областта на финансовия надзор, когато 
това е относимо, в надзорната практика на 
Комисията;

17. разработва методика за извършване на 
оценка на въздействието и координира проце-
дурата при извършване на такава оценка на 
нормативните актове, уреждащи регулираната 
от Комисията дейност;

18. подготвя окончателния доклад за извър-
шената последваща оценка на въздействието;

19. участва в подготовката и възлагането 
на обществени поръчки;

20. следи за законосъобразността на акто-
вете, свързани с възникването, изменението и 
прекратяването на трудовите правоотношения 
със служителите, както и относно законосъ-
образното провеждане на дисциплинарните 
производства;

21. извършва и други дейности, възложени 
от председателя на Комисията.“

§ 41. В чл. 45 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В т. 4 думите „изготвя и“ се заличават.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. води и съхранява регистри във връзка 

с деловодната дейност на Комисията;“.
3. Точка 8 се отменя.
§ 42. В чл. 46 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. В т. 4 думите „начисляване и събиране 

на вземанията на комисията“ се заменят с 
„начисляването и счетоводното отразяване 
на приходите от такси по чл. 27 ЗКФН, от 
глоби, имуществени санкции и лихви“. 

2. В т. 17 след думата „разработва“ се до-
бавя „или участва със свои представители в 
изготвянето на“.

3. В т. 19 думите „62 и“ се заличават.
4. Създава се нова т. 20:
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„20. приема и съхранява декларациите по 
чл. 20, ал. 4 ЗКФН и води регистър за тях;“.

5. Досегашната т. 20 става т. 21. 
§ 43. В чл. 47 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. В т. 2 думата „координира“ се заменя 

с „организира“.
2. Създават се нова т. 7 и т. 8:
„7. проучва и анализира международната 

регулаторна и надзорна практика с цел ус-
тановяването на добри практики в областта 
на финансовия надзор;

8. взаимодейства и оказва съдействие/
методическа помощ на съответните звена от 
общата и специализираната администрация 
на Комисията съгласно функционалната си 
компетентност;“.

3. Досегашната т. 7 става т. 9. 
§ 44. В чл. 48 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. В т. 3 след думата „страницата“ се добавя 

„и мобилното приложение“.
2. В т. 4 думите „които имат отношение 

към пазара на ценни книжа“ и запетаите пред 
и след тях се заличават. 

§ 45. В чл. 49 т. 6 се изменя така:
„6. организира дейността по създаване, 

актуализиране и развитие на интернет страни-
цата и мобилното приложение на Комисията;“.

§ 46. Член 50 се отменя.
§ 47. Създава се чл. 50а:
„Чл. 50а. Звено „Събиране на приходи“:
1. планира, организира и осъществява 

дейностите по събиране на вземанията на 
Комисията (публични и частни) – таксите по 
чл. 27, ал. 1 ЗКФН, вземанията по влезли в 
сила наказателни постановления и постано-
вления за изпълнение на задължения, поро-
дени от изпълнителните основания по чл. 268 
от Административнопроцесуалния кодекс, 
присъдени юрисконсултски възнаграждения, 
приходи от лихви и от други източници и 
дейности;

2. организира и осъществява дейностите 
по откриване, проследяване и прекратяване 
на административните производства по изда-
ване на актове за установяване на публични 
държавни вземания за просрочени такси за 
осъществяване на общ финансов надзор по 
чл. 27, ал. 1 ЗКФН; 

3. предприема необходимите мерки във 
връзка с внасянето на дължимите такси за 
осъществяване на общ финансов надзор по 
чл. 27, ал. 1 ЗКФН;

4. извършва определените в Закона за ад-
министративните нарушения и наказания и 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
действия по доброволно събиране на глоби 
и имуществени санкции по влезли в сила 
наказателни постановления и присъдени 
юрисконсултски възнаграждения, както и 
предаването им на Националната агенция за 

приходите или частни съдебни изпълнители 
за принудително изпълнение;

5. разглежда искания за възстановяване и/
или прихващане на надвнесени и погрешно 
внесени такси, глоби и имуществени санкции 
и изготвя проекти на заповеди;

6. изготвя становища и писма по постъпили 
запитвания, възражения и сигнали, свързани 
с дейностите по събиране на вземанията на 
Комисията;

7. осъществява и други дейности, свързани 
с администрирането на приходите на Комиси-
ята, произтичащи от нормативни актове или 
възложени от председателя на Комисията.“

§ 48. В чл. 52 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „заместник-пред-
седателят“ се поставя запетая, а думите 
„по надзор на инвестиционната дейност“ се 
заменят с „ръководещ управление „Надзор 
на инвестиционната дейност“ и се поставя 
запетая.

2. В ал. 2 след думите „заместник-пред-
седателят“ се поставя запетая, а думите „по 
застрахователния надзор“ се заменят с „ръко-
водещ управление „Застрахователен надзор“ 
и се поставя запетая.

3. В ал. 3 след думите „заместник-пред-
седателят“ се поставя запетая, а думите „по 
осигурителния надзор“ се заменят с „ръко-
водещ управление „Осигурителен надзор“ и 
се поставя запетая.

§ 49. В чл. 53 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В т. 1 думите „Закона за дружествата 
със специална инвестиционна цел“ се заменят 
със „Закона за дружествата със специална 
инвестиционна цел и за дружествата за се-
кюритизация“, а думите „всички относими“ 
се заменят с „относимите“.

2. В т. 3 думите „брокери и/или инвести-
ционни консултанти“ се заменят с „брокер 
на финансови инструменти и/или инвести-
ционен консултант“, а думите „дейност като 
инвестиционни консултанти“ се заменят с 
„тези дейности“.

3. Създава се нова т. 4:
„4. съставя актове за установяване на ад-

министративни нарушения;“.
4. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно 

т. 5 и 6.
5. Създава се нова т. 7:
„7. разработва проекти на закони, под-

законови нормативни актове, инструкции, 
указания и практики, свързани с капиталовия 
пазар, както и участва в изготвянето на про-
екти на оценки на въздействието по смисъла 
на Закона за нормативните актове;“.

6. Досегашните т. 6 – 8 стават съответно 
т. 8 – 10.
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7. Досегашната т. 9 става т. 11 и в нея 
думите „пазара на ценни книжа“ се заменят 
с „капиталовия пазар“.

8. Досегашната т. 10 става т. 12 и се из-
меня така:

„12. изготвя становища, докладни записки 
и писма по постъпили запитвания, жалби 
или сигнали, свързани с дейността на капи-
таловите пазари и участниците в търговията 
с финансови инструменти;“.

9. Досегашната т. 11 става т. 13 и в нея 
думите „пазарите на ценни книжа“ се заменят 
с „капиталовите пазари“.

10. Досегашните т. 12 и 13 стават съот-
ветно т. 14 и 15.

§ 50. В чл. 54 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В т. 1 думите „Регламент (ЕС) № 648/2012“ 
се заменят с „актовете по прилагането му, 
както и относимите актове на Европейския 
съюз в сферата на застрахователния пазар“.

2. В т. 5 думата „писмени“ се заличава, 
а след думата „дейност“ се поставя запетая 
и се добавя „както и участва в изготвянето 
на проекти на оценки на въздействието по 
смисъла на Закона за нормативните актове“.

3. Създава се нова т. 8:
„8. изготвя пазарни и други анализи в об-

ластта на застраховането с цел принос към 
задачите, свързани с осигуряване на стабил-
ността на финансовия сектор;“.

4. Досегашната т. 8 става нова т. 9 и се 
изменя така:

„9. участва в дейността на комитетите и 
работните групи на Европейската комисия, 
Европейския орган за застраховане и про-
фесионално пенсионно осигуряване и Евро-
пейския съвет за системен риск и подготвя 
информация и материали, необходими за 
участието в заседания и срещи във връзка с 
дейността на тези групи и на международни 
организации в областта на застраховането, 
презастраховането и застрахователното по-
средничество;“.

5. Досегашните т. 9 и 10 стават съответно 
т. 10 и 11.

6. Досегашната т. 11 става т. 12.
§ 51. В чл. 55, т. 6 думите „участва в раз-

работването на“ се заменят с „разработва“, а 
накрая се поставя запетая и се добавя „както 
и участва в изготвянето на проекти на оценки 
на въздействието по смисъла на Закона за 
нормативните актове“.

§ 52. В чл. 56 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. извършва дистанционен надзор и про-

верки на място във връзка със спазване 
изискванията на нормативните актове, пред-
видени в чл. 15, ал. 1, т. 6 ЗКФН, като изготвя 
доклади и констативни протоколи и съставя 

актове за установяване на административни 
нарушения;“.

2. Създават се нови т. 2 и 3:
„2. осъществява специализиран надзор по 

изпълнението на мерките за превенцията на 
съответните поднадзорни лица от изпирането 
на пари и финансирането на тероризма;

3. изготвя оценката на риска и определя 
рисков профил на съответните поднадзорни 
лица за целите на планирането на надзорните 
действия в рамките на дистанционния надзор 
и проверките на място;“.

3. Досегашните т. 2 – 6 стават съответно 
т. 4 – 8.

4. Досегашната т. 7 става т. 9 и се изменя 
така:

„9. изготвя проекти на наказателни поста-
новления, предупреждения и предложения 
за сключване на споразумения, мотивирани 
резолюции и споразумения за прекратяване 
на административнонаказателни производства 
по смисъла на Закона за административните 
нарушения и наказания, както и инструкции 
и указания във връзка с надзора на инвести-
ционната дейност;“.

5. Досегашната т. 8 става т. 10 и се изменя 
така:

„10. извършва контрол във връзка с дъл-
жимите такси и наложените имуществени 
санкции и глоби от съответните поднадзорни 
лица и подпомага дейността по събирането 
им;“.

6. Досегашните т. 9 – 12 стават съответно 
т. 11 – 14.

7. Досегашната т. 13 става т. 15 и в нея 
след думата „изготвя“ се добавя „съвместно 
с дирекция „Анализи, жалби и преструкту-
риране“.

8. Досегашната т. 14 става т. 16 и в нея 
думите „в ценни книжа“ се заменят с „във 
финансови инструменти“.

9. Досегашната т. 15 става т. 17 и в нея 
думите „и на“ се заличават, като се поставя 
запетая, а след думата „пазари“ се добавя „и 
на Европейския банков орган“ и се поставя 
запетая.

10. Досегашните т. 16 – 18 стават съответно 
т. 18 – 20.

11. Досегашната т. 19 става т. 21 и в нея 
след думите „Финансово-стопански дейности“ 
се добавя „и звено „Събиране на приходи“.

12. Досегашната т. 20 става т. 22.
§ 53. В чл. 57 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. извършва дистанционен надзор и про-

верки на място във връзка със спазване из-
искванията на нормативните актове, предви-
дени в чл. 16, ал. 1, т. 18 ЗКФН, като изготвя 
доклади и констативни протоколи и съставя 
актове за установяване на административни 
нарушения;“.
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2. Точка 3 се изменя така:
„3. съставя актове за установяване на адми-

нистративни нарушения, изготвя проекти на 
наказателни постановления, предупреждения 
и предложения за сключване на споразуме-
ния, мотивирани резолюции и споразумения 
за прекратяване на административнонаказа-
телни производства по смисъла на Закона за 
административните нарушения и наказания, 
както предписания и указания във връзка със 
застрахователния надзор;“.

3. Създават се нови т. 11 и 12:
„11. осъществява специализиран надзор по 

изпълнението на мерките за превенцията на 
съответните поднадзорни лица от изпирането 
на пари и финансирането на тероризма;

12. изготвя оценката на риска и определя 
рисков профил на съответните поднадзорни 
лица за целите на планирането на надзорните 
действия в рамките на дистанционния надзор 
и проверките на място;“.

4. Досегашната т. 11 става т. 13.
5. Досегашната т. 12 става т. 14 и се из-

меня така:
„14. извършва контрол във връзка с дължи-

мите от съответните поднадзорни лица такси 
и наложените имуществени санкции и глоби 
и подпомага дейността по събирането им;“.

6. Досегашната т. 13 става т. 15.
7. Досегашната т. 14 става т. 16 и в нея 

след думите „Финансово-стопански дейности“ 
се добавя „и звено „Събиране на приходи“.

8. Досегашната т. 15 става т. 17.
§ 54. В чл. 58 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. съставя актове за установяване на адми-

нистративни нарушения, изготвя проекти на 
наказателни постановления, предупреждения 
и предложения за сключване на споразуме-
ния, мотивирани резолюции и споразумения 
за прекратяване на административнонаказа-
телни производства по смисъла на Закона за 
административните нарушения и наказания, 
както инструкции и указания във връзка с 
надзора над допълнителното социално оси-
гуряване;“.

2. Точка 6 се изменя така:
„6. изготвя предложения за определяне 

на променливата част от таксата за общ фи-
нансов надзор, дължима от всяко дружество 
за допълнително пенсионно осигуряване;“.

3. Създават се нови т. 10 – 12:
„10. изготвя аналитични доклади за дей-

ността на поднадзорните лица въз основа на 
представената периодична информация;

11. изготвя тримесечни доклади за риско-
вия профил на дружествата за допълнително 
социално осигуряване;

12. обобщава и предлага за публикуване 
статистическа информация за дейността на 

поднадзорните лица въз основа на предста-
вената периодична информация;“.

4. Досегашните т. 10 – 14 стават съответно 
т. 13 – 16.

5. Създават се т. 17 и 18:
„17. осъществява специализиран надзор 

по изпълнението на мерките за превенцията 
на дружествата за допълнително социално 
осигуряване от изпирането на пари и финан-
сирането на тероризма;

18. изготвя оценката на риска и определя 
рисков профил на дружествата за допълни-
телно социално осигуряване за целите на 
планирането на надзорните действия в рам-
ките на дистанционния надзор и проверките 
на място;“.

6. Досегашната т. 15 става т. 19 и в нея 
след думите „Финансово-стопански дейности“ 
се добавя „и звено „Събиране на приходи“.

7. Досегашната т. 16 става т. 20.
§ 55. В чл. 59 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. В т. 1 подточки 1.1 и 1.4 се отменят.
2. В т. 2 в текста преди подточка 2.1 думите 

„със защита“ се заменят със „с осигуряване 
на защитата“.

3. В т. 3 подточка 3.6 се изменя така:
„3.6. съставя актове за установяване на 

административни нарушения, изготвя проекти 
на индивидуални административни актове по 
реда на АПК, наказателни постановления, 
предупреждения и предложения за сключване 
на споразумения, мотивирани резолюции и 
споразумения за прекратяване на администра-
тивнонаказателни производства по смисъла 
на Закона за административните нарушения 
и наказания, както и инструкции и указания 
във връзка с правомощията на Комисията и 
члена на Комисията по чл. 3, т. 5 ЗКФН;“.

4. Създава се нова т. 5: 
„5. наблюдава и стимулира въвеждането на 

финансови иновации в небанковия финансов 
сектор, включително осигурява работата на 
механизма за комуникация със заинтересо-
ваните лица (INNOVATION HUB);“.

5. Досегашната т. 5 става т. 6.
§ 56. Член 60 се отменя.
§ 57. В чл. 61 навсякъде след думата „се-

кретар“ се поставя запетая, а думата „упъл-
номощаване“ се заменя с „оправомощаване,“.

§ 58. Член 62 се отменя.
§ 59. В чл. 67 се правят следните измене-

ния и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. разпределя възложените на дирекцията 

задачи чрез възлагането им на началниците 
на отдели, съответно на служителите на ди-
рекцията, контролира и отговаря за тяхното 
срочно и прецизно изпълнение;“

б) точка 3 се отменя;
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в) в т. 6 думите „поставя годишни цели и“ 
се заличават, а след думите „изпълнението 
на“ се добавя „поставените задачи от“;

г) в т. 8 думите „главния секретар“ се за-
менят с „председателя на Комисията“.

2. В ал. 2 след думата „директора“ се до-
бавя „при ползване на платен годишен или 
неплатен отпуск“. 

§ 60. В чл. 68, ал. 2 цифрите „19,00“ се 
заменят с „20,00“, след думите „10,00 до“ се 
добавя „12,00 ч. и от 14,00 до“, а накрая се до-
бавя „в рамките на същата работна седмица“.

§ 61. В чл. 71 ал. 4 се отменя.
§ 62. В § 1 от преходните и заключител-

ните разпоредби след думите „чл. 10, ал.“ се 
добавя „4 и“, думите „и 20“ се заличават, след 
думите „чл. 17а, ал.“ се добавя „2 и“, думите 
„и 5“ се заличават, а думите „чл. 3, ал. 2 и 
3“ се заменят с „чл. 3, ал. 2“.

§ 63. Навсякъде в правилника думата „ко-
мисията“ се заменя с „Комисията“.

Заключителна разпоредба
§ 64. Правилникът е приет с Решение 

№ 248-П от 18.10.2022 г. на Комисията за 
финансов надзор.

Председател: 
Бойко Атанасов

6743

НАЦИОНАЛЕН 
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

Инструкция за допълнение на Инструкция 
№ 13 от 31.10.2000 г. за прилагане на На-
редбата за категоризиране на труда при пен-
сиониране (обн., ДВ, бр. 94 от 2000 г.; доп., 
бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2001 г.; 
изм., бр. 84 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 63 от 
2005 г., бр. 41 и 56 от 2006 г.; изм., бр. 17 от 
2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.; доп., 
бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 24 от 2013 г.; изм. и 
доп., бр. 31 от 2013 г., бр. 62 от 2014 г.; попр., 
бр. 63 от 2014 г.; доп., бр. 69 от 2019 г.; изм. и 
доп., бр. 110 от 2020 г., изм., бр. 86 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 31а след думите „електро-
монтьор кабелни линии и осветление (КЛиО)“ 
се поставя запетая и се добавя „електромонтьор 
въздушна контактна мрежа (ВКМр)“.

Заключителна разпоредба
§ 2. Тази инструкция се издава на основание 

чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално оси-
гуряване във връзка с § 4 от заключителните 
разпоредби на Наредбата за категоризиране 
на труда при пенсиониране.

Управител: 
Ивайло Иванов

6695
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАПОВЕД № РД-02-15-126 
от 19 октомври 2022 г.

Във връзка със заявление с вх. № АУ 14-1/ 
1.04.2022 г. в Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството (МРРБ), допъл-
нено с писма вх. № АУ 14-1(3)/17.08.2022 г. и 
АУ 14-1(8)/14.10.2022 г. от Агенция „Митници“, 
с оглед обединяване на урегулирани поземлени 
имоти в един нов имот с граници в съответствие 
с имотните граници на имот с идентификатор 
37263.11.85, местност Митницата, с. Клисура, 
община Благоевград, отреждането му за грани-
чен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) и 
определяне на неговите устройствени параметри 
на основание чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 
във връзка с ал. 2, чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ и 
ал. 4, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2 и чл. 128, 
ал. 6, ал. 13, т. 2, буква „б“ и ал. 14 от Закона 
за устройство на територията (ЗУТ); Заповед 
№ РД-02-15-119 от 16.12.2021 г. на министъра на 
регионалното развитие и благоустройството за 
разрешаване изработването на проект за изме-
нение на подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ), разгласена 
по реда на чл. 124б от ЗУТ; писмо изх. № ОВОС-
5/2.09.2022 г. на Министерството на околната среда 
и водите; становище изх. № 4800-732/19.01.2021 г. 
на Националния институт за недвижимо културно 
наследство към Министерството на културата; 
Протокол рег. № 328203-1523/7.07.2022 г. от засе-
дание на Междуведомствения съвет по въпросите 
на граничния контрол, проведено на 6.06.2022 г.; 
писмо рег. № 328203-1321/16.06.2022 г. от Главна 
дирекция „Гранична полиция“, Министерство на 
вътрешните работи; становище рег. № 7124 пс-58, 
екз. 2/23.06.2022 г. на Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението“ – Бла-
гоевград; писмо рег. № 04-10-11/7.07.2022 г. от 
Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“, 
Министерство на отбраната; писмо изх. № 10-
228/2.03.2022 г. от Българска агенция по безопас-
ност на храните, Министерство на земеделието; 
Здравно заключение за оценка на инвестиционен 
проект изх. № 90/9.08.2022 г. на Регионалната 
здравна инспекция – Благоевград; писмо изх. 
№ 16-05-40/21.02.2022 г. от Министерството на 
финансите; писмо с изх. № 12-00-164/24.02.2022 г. 
от Министерството на икономиката и индус-
трията; писмо с изх. № 12-00-164/22.02.2022 г. 
от Министерството на иновациите и растежа; 
писмо изх. № 145/23.06.2022 г. от „Геозащи-
та“ – ЕООД – клон Перник; писмо изх. № 24-00-
1589/4.07.2022 г. от Агенция „Пътна инфраструк-
тура“; писма изх. № ТО-05-146/12.04.2021 г. и рег. 
№ МВЕ-08-34/24.08.2021 г. от „Водоснабдяване и 

канализация“ – ЕООД – Благоевград; съгласува-
на графична част от „Електроразпределителни 
мрежи Запад“ – АД, на 12.07.2022 г.; Протокол 
№ УТАТУ-01-02-8/19.09.2022 г. от заседание на 
Националния експертен съвет по устройство на 
територията и регионална политика при МРРБ; 
Решение № 44 от 25.01.2005 г. на Министерския 
съвет, с което обектите в зоните на ГКПП, които 
са изградени или ще се изграждат на територията 
на Република България, включително свързаните 
с тяхното функциониране елементи на техничес-
ката инфраструктура, са определени за обекти с 
национално значение, и Заповед № РД-02-15-84 
от 19.08.2022 г. на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството за предоставяне 
на правомощия по ЗУТ одобрявам проект за 
изменение на подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване за Граничен контрол-
но-пропускателен пункт „Станке Лисичково“, 
намиращ се в поземлен имот с идентификатор 
37263.11.85, местност Митницата, с. Клисура, об-
щина Благоевград, област Благоевград, съгласно 
приетите и одобрени текстови и графични части, 
представляващи неразделна част от настоящата 
заповед.

При реализацията на проекта да бъдат стриктно 
спазвани изискванията, поставени от админист-
рации и експлоатационни дружества.

На основание чл. 129, ал. 4 от ЗУТ заповедта 
да се изпрати за обнародване в „Държавен вест-
ник“ и да се публикува на интернет страницата 
на МРРБ.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ на-
стоящата заповед подлежи на обжалване от 
заинтересуваните лица пред Върховния админис-
тративен съд в 14-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ чрез МРРБ.

За министър: 
П. Занева-Димитрова

6816

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3806-П 
от 13 октомври 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и ал. 5, чл. 3, 
ал. 3, т. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 
и чл. 32, ал. 3, т. 3 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК) във 
връзка с чл. 11 от Наредбата за електронната 
платформа за продажба на имоти – частна дър-
жавна собственост, и на имоти – собственост 
на търговски дружества с повече от 50 на сто 
държавно участие в капитала или търговски 
дружества, чиито дялове или акции са собстве-
ност на търговско дружество с повече от 50 на 
сто държавно участие в капитала (Наредба за 
електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и 
чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол, 
Решение от 19.06.2019 г. на Народното събрание 
на Република България (ДВ, бр. 50 от 2019 г.) за 
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приватизация на обособена част от имущество-
то на „Пристанище Видин“ – ЕООД, Видин, и 
протоколно решение № 7012 от 13.10.2022 г. на 
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на моторен кораб „Ураган“, 
регистриран в пристанище гр. Лом, с Уникален 
европейски идентификационен номер 47000019 
и параметри: дължина 24,60 м, широчина 6,71 
м, височина на борда 2,50 м, водоизместимост 
257,50 куб. м, газене на кораба при максимално 
натоварване 1,22 м, средно газене празен 1,15 
м, съоръжен с два дизелови двигателя SKL-
DDR, тип 6NVD26-1, мощност 264 kW всеки, 
при 750 об./мин., корпус стоманен, съгласно 
свидетелство за регистрация № 0009 от 28 ав-
густ 2015 г. на Изпълнителна агенция „Морска 
администрация“ и Корабно удостоверение за 
вътрешно корабоплаване № 40-01-1001N от 
13.12.2018 г., обособена част от имуществото на 
„Пристанище Видин“ – ЕООД, Видин (наричан 
по-нататък „обособената част“), да се извърши 
чрез електронен търг на електронната платформа 
за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 135 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 13 000 лв. (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 26 000 лв. (без включен ДДС) или рав-
ностойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол, в срока и съгласно 
изискванията на правилата за провеждане на 
електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден считано от регистрацията за участие на 
първия регистрирал се кандидат от 11 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на обособената част.

4. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във 
връзка с т. 2 от Решение от 19.06.2019 г. на 
Народното събрание на Република България 
(ДВ, бр. 50 от 2019 г.) паричните постъпления 
от приватизацията на моторен кораб „Ураган“ 
да се преведат по сметката на „Пристанище 
Видин“ – ЕООД, Видин.

5. Всички разноски по прехвърлянето на обо-
собената част и вписването на приватизационния 
договор в съответния регистър са за сметка на 
купувача (нотариални такси, дължими данъци 
и такса вписване).

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

6733

РЕШЕНИЕ № 3807-П 
от 14 октомври 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 
от Наредбата за електронната платформа за про-
дажба на имоти – частна държавна собственост, 
и на имоти – собственост на търговски друже-
ства с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие в 
капитала (Наредба за електронната платформа) 
във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 
от Устройствения правилник на Агенцията за 
публичните предприятия и контрол, Решение 
№ 1770 от 18.05.2020 г. на Агенцията за пуб-
личните предприятия и контрол (ДВ, бр. 48 
от 2020 г.) относно откриване на процедура за 
приватизация и протоколно решение № 7013 от 
14.10.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна собственост с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
София, представляващ: поземлен имот с иден-
тификатор 68134.1938.776, с площ 7118 кв. м, 
заедно с построените в имота: сграда с иден-
тификатор 68134.1938.776.1, сграда с идентифи-
катор 68134.1938.776.2 и сграда с идентификатор 
68134.1938.776.3, намиращ се в София, район „Ви-
тоша“, местност Малък Раковец, ул. Беловодски 
път № 101 (наричан по-нататък „имота“), да се 
извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 3 775 000 лв. (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 300 000 лв. (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 700 000 лв. (без включен ДДС) или рав-
ностойността им в евро, която се превежда по 
банковата сметка на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол, в срока и съгласно 
изискванията на правилата за провеждане на 
електронния търг;

2.4. срокът на валидност на настоящата 
процедура е един месец считано от датата на 
обнародване на решението в „Държавен вестник“ 
с възможност да бъде удължен с 20 работни дни 
в случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в 
електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. 
считано от регистрацията за участие на първия 
кандидат;

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен 
ден считано от регистрацията за участие на 
първия регистрирал се кандидат, от 14 ч. бъл-
гарско време и е с продължителност 30 минути. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.
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4. Режийните разноски за имота в размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, 
се заплащат в съответствие с разпоредбата на 
чл. 8, ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

6734

РЕШЕНИЕ № 1850 
от 18 октомври 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол 
и протоколно решение № 7016 от 18.10.2022 г. на 
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба на недвижим имот – частна държавна 
собственост с предоставени права за управление 
на областния управител на област Стара Загора, 
представляващ: поземлен имот с идентификатор 
68850.522.5581, с площ 615 кв. м, намиращ се 
в кв. Индустриален, гр. Стара Загора, община 
Стара Загора, област Стара Загора.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

6735

РЕШЕНИЕ № 1851 
от 18 октомври 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол 
и протоколно решение № 7017 от 18.10.2022 г. на 
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба на недвижим имот – частна държавна 
собственост с предоставени права за управление 
на областния управител на област Стара Загора, 
представляващ: поземлен имот с идентификатор 
68850.233.485, с площ 3901 кв. м, намиращ се в 
гр. Стара Загора, община Стара Загора, област 
Стара Загора.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

6736

РЕШЕНИЕ № 1852 
от 18 октомври 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, 
ал. 3 от Закона за приватизация и следприва-
тизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, 
чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройстве-
ния правилник на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол и протоколно решение 
№ 7018 от 18.10.2022 г. на Изпълнителния съ-

вет Агенцията за публичните предприятия и 
контрол реши:

Открива процедура за приватизационна 
продажба на недвижим имот – частна дър-
жавна собственост с предоставени права за 
управление на областния управител на об-
ласт Стара Загора, представляващ: поземлен 
имот с идентификатор 68850.522.5580, с площ 
604 кв. м, намиращ се в кв. Индустриален, 
гр. Стара Загора, община Стара Загора, област 
Стара Загора.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

6737

РЕШЕНИЕ № 1853 
от 18 октомври 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, 
ал. 3 от Закона за приватизация и следприва-
тизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, 
чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройстве-
ния правилник на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол и протоколно решение 
№ 7019 от 18.10.2022 г. на Изпълнителния съ-
вет Агенцията за публичните предприятия и 
контрол реши:

Открива процедура за приватизационна 
продажба на недвижими имоти – частна дър-
жавна собственост с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Добрич, представляващи: самостоятелен обект 
в сграда с идентификатор 72624.611.125.3.3, 
със застроена площ 334 кв. м на етаж 3 и са-
мостоятелен обект в сграда с идентификатор 
72624.611.125.3.4, със застроена площ 334 кв. м 
на етаж 4, заедно с 55% идеални части от 
общите части на сградата и от правото на 
строеж върху мястото, намиращи се в сграда 
с идентификатор 72624.611.125.3, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 72624.611.125, 
намиращ се на бул. 25 септември № 84, Про-
мишлена зона „Север“, гр. Добрич, община 
Добрич, област Добрич.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

6738

РЕШЕНИЕ № 1854 
от 18 октомври 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3 
т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, 
ал. 3 от Закона за приватизация и следприва-
тизационен контрол във връзка с чл. 6, т. 5, 
чл. 9, ал. 1, т. 13 и чл. 22, ал. 6 от Устройстве-
ния правилник на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол и протоколно решение 
№ 7020 от 18.10.2022 г. на Изпълнителния съ-
вет Агенцията за публичните предприятия и 
контрол реши:

Открива процедура за приватизационна 
продажба на недвижим имот – частна дър-
жавна собственост с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Габрово, представляващ: сграда с идентифика-
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тор 14218.706.1.4, със застроена площ 205 кв. м, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
14218.706.1, намиращ се на ул. Ст. Караджа 
№ 6, гр. Габрово.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

6739

РЕШЕНИЕ № 1855 
от 18 октомври 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол 
и протоколно решение № 7021 от 18.10.2022 г. на 
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна 
продажба на недвижим имот – частна дър-
жавна собственост с предоставени права за 
управление на областния управител на област 
Добрич, представляващ: сграда с идентификатор 
72624.454.57.1, със застроена площ 162 кв. м, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
72624.454.57, намиращ се в гр. Добрич, община 
Добрич, област Добрич.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

6740

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ 
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 419 
от 17 октомври 2022 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 № 171 от 
24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 15.11.2022 г. от 13 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 68134.306.24 в УПИ II-
19, 20, 30 – „за адм. сграда“, кв. 227, м. Западно 
направление, София, ул. Царибродска № 96, об-
щински нежилищен имот, стопанисван от Район 
„Възраждане“.

2. Начална тръжна цена – 883 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 15 000 лв.
4. Депозитът за участие – 88 300 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 11.11.2022 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 

документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

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 № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

6792

РЕШЕНИЕ № 421 
от 17 октомври 2022 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 № 171 от 
24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 15.11.2022 г. от 16 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 87401.7501.419, представля-
ващ УПИ IX-419 – „за обществено обслужване“, 
кв. 9, м. С. Яна, ведно с едноетажна сграда с 
идентификатор 87401.7501.419.1, с. Яна, ул. Синчец 
№ 1, общински нежилищен имот, стопанисван от 
Район „Кремиковци“.

2. Начална тръжна цена – 81 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 8100 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 11.11.2022 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

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 № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

6793

РЕШЕНИЕ № 424 
от 17 октомври 2022 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 № 171 от 
24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:
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1. На 15.11.2022 г. от 10 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 68134.2821.2661, предста-
вляващ УПИ XIII – „за общ. обслужване“, кв. 11, 
м. НПЗ Орион и съседни жилищни територии, 
София, ул. 3019, общински нежилищен имот, 
стопанисван от Район „Връбница“.

2. Начална тръжна цена – 171 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 100 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 11.11.2022 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

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 № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

6794

РЕШЕНИЕ № 425 
от 17 октомври 2022 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 № 171 от 
24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 16.11.2022 г. от 14 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 68134.609.20, представляващ 
УПИ VI-363 А, кв. 19, м. Ж.к. Левски – Зона В, 
София, ж.к. Левски – Зона В, ул. 575 № 16, об-
щински нежилищен имот, стопанисван от Район 
„Подуяне“.

2. Начална тръжна цена – 180 000 лв. (Сделката 
се облага с 20% ДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 000 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 14.11.2022 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 

документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

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 № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

6795

РЕШЕНИЕ № 426 
от 17 октомври 2022 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 № 171 от 
24.03.2022 г. на Столичния общински съвет Над-
зорният съвет на Столичната общинска агенция 
за приватизация и инвестиции реши:

1. На 16.11.2022 г. от 10 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 сграда 
с идентификатор 02659.2195.823.2, гр. Банкя, 
ул. Пет ко Д. Петков № 1, общински нежилищен 
имот, стопанисван от Район „Банкя“, със съот-
ветното право на строеж.

2. Начална тръжна цена – 245 000 лв. (Сдел-
ката не се облага с ДДС на основание чл. 45, 
ал. 3 от ЗДДС.)

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 24 500 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 14.11.2022 г. вкл., в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е 
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Сла-
вейков № 6, ет. 1, стая № 17.

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 № 1.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня 
на търга след закупуване на тръжна документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

6796

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 320 
от 26 август 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 
от ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одо-
брява изменение на общ устройствен план на 
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община Благоевград, одобрен с Решение № 27 
по протокол № 3 от 25.02.2011 г. на Общинския 
съвет – Благоевград, за УПИ I, кв. 134 по пла-
на на V микрорайон, имот с идентификатор 
04279.606.279 по кадастралната карта на Благоев-
град, за коригиране на явна фактическа грешка 
с цел предвиждане на жилищна устройствена 
зона със средна височина – „Жс“, със следните 
устройствени показатели:

Височина на застрояване – до 15 м;
Максимална стойност на Кинт. – 2,0;
Плътност на застрояване – максимум 70%
Минимална озеленена площ – 30%.

Председател: 
Р. Тасков

6755

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ № 857 
от 29 септември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 11 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и чл. 103, ал. 4 
от ЗУТ, чл. 5, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 11 
от Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет – Кюстендил, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Общинският съвет – Кюстендил, 
одобрява проекта за частично изменение на 
общ устройствен план на община Кюстендил в 
обхвата ПИ 44183.33.40 от КККР на землището 
на с. Лозно, община Кюстендил, за промяна 
предвиждането на ОУПОК за територията на 
ПИ 44183.33.40 от КККР от територия с жили-
щен устройствен режим „Жм“ в територия с 
устройствени показатели за „предимно произ-
водствена зона (ПП)“ при нормативи съгласно 
чл. 25 от Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила 
и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони.

Решението подлежи на оспорване пред Ад-
министративния съд – Кюстендил, по реда на 
чл. 215, ал. 1 от ЗУТ.

Председател: 
И. Андонов

6817

2. – 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-
66 от 14.10.2022 г. за обект: „Рехабилитация на 
железопътната линия Пловдив – Бургас, Фаза 2“ 
по шест обособени позиции, Обособена позиция 
№ 6 „Проектиране и изграждане на 3 нови пътни 
надлеза на км 222+220, км 230+320 и км 241+285 
в железопътния участък Церковски – Черноград“, 
подобект: „Нов пътен надлез на км 222+206 (стар 
км 222+220), община Карнобат, област Бургас“. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението 
за строеж подлежи на обжалване от заинтересува-
ните лица пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението 

в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
6741

2. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-68 
от 19.10.2022 г. за обект: „Актуализация на ОАБ 
(Отчет за анализ на безопасността) и модерни-
зация на СП „РАО – Козлодуй“ за получаване 
и обработка на РАО, генерирани от извеждане 
от експлоатация“, с местонахождение поземлен 
имот с идентификатор 77548.189.218 по КККР 
на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца, 
площадка АЕЦ „Козлодуй“. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи 
на обжалване от заинтересуваните лица пред 
Върховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
6821

3. – 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-
69 от 19.10.2022 г. за обект: „Изграждане на две 
обособени входящи трасета за преминаване на 
хладилни камиони на ГКПП „Капитан Андрее-
во“ в с. Капитан Андреево, община Свиленград, 
област Хасково“. На основание чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
6753

4. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
съобщава, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-65 от 14.10.2022 г. за обект: „Нов вход, зона 
за сигурност и ландшафт на Единен център за 
управление на въздушното движение“ в ПИ с 
ид. 68134.709.25 в УПИ I – „за Единeн център за 
управление на въздушното движение“, кв. 1, м. 
Летищен комплекс – София, СО – район „Сла-
тина“, София. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от 
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжал-
ване от заинтересуваните лица пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родване на обявлението в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.
6826

47. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № 
РС-67 от 19.10.2022 г. за обект: „Реконструкция и 
модернизация на Граничния контролно-пропуска-
телен пункт Калотина“ – етап 2, на територията 
на с. Калотина, община Драгоман, Софийска 
област, в поземлен имот 35479.108.31, при услови-
ята на чл. 60 от Административнопроцесуалния 
кодекс. Предварителното изпълнение може да се 
обжалва пред Върховния административен съд 
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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 строеж 
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
6730

51. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-
70 от 21.10.2022 г. за обект: „Междусистемна 
газова връзка България – Сърбия на българска 
територия“, етап „Линейна част“, подетап 4: 
Кранов възел 2, Кранов възел 3, Кранов въ-
зел „Драгоман“, Кранов възел 4, Кранов възел 
„Слив ница“, Газопроводно отклонение към АГРС 
„Сливница“, Газопроводно отклонение към АГРС 
„Драгоман“, Електрозахранване на Кранов възел 
3, Кранов възел „Драгоман“ и АГРС „Драгоман“, 
Електрозахранване на Кранов възел „Сливни-
ца“ и АГРС „Сливница“, Електрозахранване 
на Кранов възел 4, Ел. кабел за АЗУ на АГРС 
„Сливница“, на територията на: Софийска област, 
община Костинброд, землището на с. Петърч; 
община Сливница, землища на: гр. Сливница, 
с. Гълъбовци, община Драгоман, землища на 
гр. Драгоман и с. Калотина“, при условията на 
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. 
Предварителното изпълнение може да се обжалва 
пред Върховния административен съд в 3-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
6803

84. – 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-71 от 24.10.2022 г. за обект: Реконструкция 
на ВЛ 110 kV „Емона“ от п/ст „Старо Оряхово“ 
до п/ст „Хелиос“. На основание чл. 215, ал. 1 и 
4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
6860

77. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, на основание 
чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановлениe изх. 
№ С220022-091-0001157/14.10.2022 г. възлага на 
„Бългериън Пропъртис“ – ЕООД, ЕИК 103833105, 
адрес: Варна, ул. Иван Срацимир № 2, ет. 3, офис 
412, следния недвижим имот: поземлен имот зе-
меделска земя с КИД 20482.128.793, намиращ се в 
гр. Девня, местност Герените, с площ 23 999 кв. м, 
за спортни функции – „картинг писта“, по плана 

за земеразделяне на землището на гр. Девня, с 
граници: имот № 667, местен път, имот № 676, 
полски път, нива № 129921, полски път, нива 
№ 129920, нива № 129914, нива № 129913, за 
сумата 37 850 лв. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението, което 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
по местонахождението на имота.
6797

63. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, 
дирекция „Събиране“, отдел „Публични взема-
ния“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
с изх. № С220004-091-0001134/07.10.2022 г. въз-
лага на „Лидер Строй Монтаж“ – ООД, ЕИК 
203359640, с адрес: област Варна, община Варна, 
гр. Варна, район „Приморски“, ул. Д-р Любен 
Попов № 8, следния недвижим имот: УПИ 
XX – „за производствени дейности“, кв. 162 по 
плана на гр. Павликени, с площ 13 674 кв. м, с 
построени в него сгради и движими вещи, както 
следва: сграда „леярен цех“ – на един етаж, ЗП 
4112 кв. м, построена 1969 г.; сграда – склад 
„формовъчни смеси“  –  на един етаж, със сгло-
бяема стоманобетонова конструкция с височина 
10 м, със ЗП – 518 кв. м, построена 1970 г.; 
сграда – „навес към леярен цех“, ЗП – 294 кв. м, 
построена 1978 г.; сграда „гаражи“ – на един 
етаж, ЗП – 87 кв. м, построена 1987 г.; сграда 
„РМЦ“ – един етаж, ЗП – 484 кв. м, построена 
1956 г.; земя – 13 674 кв. м. Сградите в недви-
жимия имот не се ползват и не се стопанис-
ват. Същите са в лошо състояние, с разрушения 
по външната част – липсва мазилка, а на места 
липсва и покривна конструкция. Сграда – „навес 
към леярен цех“, ЗП 294 кв. м, е напълно раз-
рушена. УПИ XX се продава вед но с три броя 
крана – кран мостов едногр. 5 т, № ВТ ПУ 0264, 
кран едногредов 5 т, кран мостов едногредов 
5 т. Крановете са годни за употреба в УПИ 
XVIII, сграда „подготвителен участък“ – на 
един етаж, ЗП 1250 кв. м, но са демонтирани 
и поставени в УПИ XX. Не се ползват. Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождението на имота. Постановлението 
за възлагане е вписано в Службата по вписва-
нията – гр. Павликени, на 20.10.2022 г. с вх. рег. 
№ 2669 от 20.10.2022 г., дв. вх. рег. № 2668 от 
20.10.2022 г., акт том 9, акт № 27/2022 г.
6815

78. – Националната агенция за приходи-
те, Териториална дирекция – Пловдив, офис 
Смолян, ЕИК по БУЛСТАТ 1310631880039, на 
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигури-
телния процесуален кодекс с постановление за 
възлагане на недвижим имот с изх. № С220021-
091-0001072/30.09.2022 г. възлага на Севдалин 
Медев Тинчев, ЕГН 7506133608, адрес: гр. Кук-
лен, ул. Славянска № 70, община Куклен, област 
Пловдив, следния недвижим имот: 1. поземлен 
имот с идентификатор 05462.123.16 с площ 
2438 кв. м, намиращ се в с. Борино, община Бо-
рино, област Смолян, по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
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№ РД-18-34 от 15.06.2010 г. на изпълнителния 
директор на АГКК; трайно предназначение на 
територията – урбанизирана; начин на трайно 
ползване – за животновъдна ферма, номер по 
предходен план: 123016; граници на имота/съседи 
имоти с идентификатори: 05462.123.21, 05462.123.15, 
05462.123.13, 05462.123.24, 05462.195.72, придобит 
от „Био Грийн Фуудс“ – ЕООД, с нотариален акт 
№ 10, том 3, рег. 623, дело 163 от 4.07.2012 г., изда-
ден от Службата по вписванията – Девин, ведно 
с построените в имота: сграда с идентификатор 
05462.123.16.1 със застроена площ 405 кв. м, с 
предназначение – селскостопанска сграда, брой 
надземни етажи – 2; сграда с идентификатор 
05462.123.16.2 със застроена площ 21 кв. м, с 
предназначение – селскостопанска сграда, брой 
надземни етажи – 1, за сумата 23 133 лв. Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождението на имота.
6711

5. – Медицинският университет – София, 
Фармацевтичен факултет, с решение на Академич-
ния съвет на Медицинския университет – София 
(протокол № 23 от 19.05.2022 г.), обявява конкурс 
за професор – един, в област на висше образо-
вание 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.3. Фармация, научна специалност 
„Фармацевтична химия“, за нуждите на катедра 
„Фармацевтична химия“ на Фармацевтичния 
факултет при МУ – София. В двумесечен срок от 
обнародването на обявата в „Държавен вестник“ 
кандидатите могат да подават заявление и доку-
менти във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 
№ 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 
02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
6754

86. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява 
конкурс за академична длъжност главен асистент 
за цивилен служител в катедра „Електроника“ 
във факултет „Инженерен“ в област на висше 
образование 5. Технически науки, професионал-
но направление 5.5. Транспорт, корабоплаване 
и авиация, докторска програма „Управление 
на кораба и корабоводене“, учебна дисциплина: 
„Корабен радиооператор обща категория за 
СМСББ“ – за едно място, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки: 
на тел. 052/55 22 43, 052/55 22 22 – централа, и на 
сайта на училището: www.naval-acad.bg. Подаване 
на документи: ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, ул. Васил 
Друмев № 73, регистратура за некласифицирана 
информация, ет. 1.
6801

47. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, Со-
фия, обявява конкурси за: главен асистент в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
по професионално направление 7.1. Медицина и 
научна специалност „Нефрология“ за нуждите 
на Отделение по диализно лечение – едно място; 
доцент в област на висше образование 7. Здраве-
опазване и спорт по професионално направление 
7.1. Медицина и научна специалност „Урология“ 
за нуждите на Клиника по урология – едно място. 
Срок за подаване на документите: 2 месеца от 

обнародването в „Държавен вестник“. Място за 
подаване на документи – София, бул. Ген. Тот-
лебен № 21, тел. 02/91 54 400.
6717

7. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 686 по 
протокол № 61 от 16.09.2022 г. на Столичния 
общински съвет (СОС) e одобрен подробен ус-
тройствен план – план за регулация на УПИ II-
1356 – „за паркинг“, кв. 53, м. Студентски град, 
район „Студентски“, представляващ неразделна 
част от плана за регулация на м. Студентски 
град, одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 
от 22.07.2010 г. на СОС, и изменение на план за 
улична регулация между о.т. 708а и о.т. 742 и 
уличнорегулационната граница на УПИ II-1356 от 
кв. 53 откъм бул. Г. М. Димитров, м. Студентски 
град, район „Студентски“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Студентски“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6751

9. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 580 по 
протокол № 60 от 21.07.2022 г. на Столичния об-
щински съвет (СОС) e одобрен подробен устрой-
ствен план – план за регулация на УПИ V-6385, 
6388, 5562 – „за КОО“, кв. 20, м. Студентски град, 
район „Студентски“, представляващ неразделна 
част от плана за регулация на м. Студентски град, 
одобрен с Решение № 468 по протокол № 70 от 
22.07.2010 г. на Столичния общински съвет. Реше-
нието може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – Со-
фия-град, в 30-дневен срок от съобщаването. 
Жалбите се подават в Район „Студентски“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6719

12. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – изменение на план 
за регулация (ИПР) на м. Ж.к. Овча купел – стар 
кв. 12А и част от кв. 23, кв. 223, УПИ І-66 – „за 
търговия, бизнесцентър и ТП“, УПИ ХV – „за 
техническа инфраструктура“, ПИ с идентифика-
тори от КККР 68134.4336.9535 и 68134.4336.9536 
за създаване на нов УПИ І-9536 – „за жил. стр., 
ПГ и ТП“, заличаване на УПИ ХV – „за техни-
ческа инфраструктура“, и промяна границите на 
кв. 223; кв. 227, УПИ І-9538, 9539, 9540, 9541 – „за 
жил. стр., ПГ и ТП“, и УПИ V – „за техническа 
инфраструктура“, ПИ с идентификатори от КККР 
68134.4336.9537 и 68134.4336.9622 за създаване на нов 
УПИ І-9622 – „за жил. стр., ПГ и ТП“, заличаване 
на УПИ V – „за техническа инфраструктура“, и 
промяна границите на кв. 227; изменение на плана 
за улична регулация – изменение на профила на 
ул. Житница от о.т. 460-о.т. 448-о.т. 461-о.т. 462 
до о.т. 462А; изменение на план за застрояване 
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(ИПЗ) на м. Ж.к. Овча купел – стар кв. 12А и 
част от кв. 23, кв. 223, нов УПИ І-9536 – „за жил. 
стр., ПГ и ТП“, кв. 227, нов УПИ І-9622 – „за 
жил. стр., ПГ и ТП“. Проектът е изложен в Район 
„Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до Столичната община чрез 
Район „Овча купел“.
6810

22. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 696 по 
протокол № 61 от 16.09.2022 г. на Столичния об-
щински съвет е одобрен подробен устройствен 
план (ПУП) – изменение на плана за улична 
регулация от о.т. 72 до о.т. 72а за създаване на 
нова задънена улица от о.т. 72б през о.т. 72в до 
о.т. 72г и от о.т. 72в до о.т. 72д и свързаното с 
това изменение на плана за регулация на УПИ 
ХХІ-174 и създаване на нови УПИ ХХІ-2126 – „за 
ЖС“, и УПИ ХХІV – „за озеленяване и трафо-
пост“, кв. 63, м. В.з. Симеоново-север, район 
„Витоша“. Решението и проектът са изложени 
в Район „Витоша“. Решението може да бъде об-
жалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Витоша“ и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6812

24. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – план-извадка 
за изменение на плана за регулация на терен „за 
вторичен градски център“ от кв. 7, м. Бул. Баба 
Парашкева, район „Люлин“, за създаване на нов 
терен „за вторичен градски център“ и нов УПИ 
X – „за озеленяване и инженерна инфраструктура“; 
изменение на плана за регулация на УПИ I – „за 
хотелски комплекс“, от кв. 11, м. Бул. Баба Параш-
кева, район „Връбница“; изменение на плана за 
улична регулация по бул. Панчо Владигеров – от 
о.т. 148-о.т. 166-о.т. 158 – премахване на улица от 
о.т. 166 до о.т. 166а и създаване на нови улици от 
о.т. 148а-о.т. 148б-о.т. 148в-о.т. 148г-о.т. 148д и от 
о.т. 148а-о.т. 148и-о.т. 148з-о.т. 148ж-о.т. 148е, м. 
Бул. Баба Парашкева. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общината 
чрез Район „Люлин“ и Район „Връбница“.
6811

27. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава Решение № 689 по протокол 
№ 61 от 16.09.2022 г. на СОС, с което се одобрява 
ПУП за изменение на плана за улична регулация 
(ИПУР) на ул. Зорница в участъкa между о.т. 326а 
до о.т. 423, с цел регулационно провеждане на 
улицата по реализираното є трасе, в обхвата на ПИ 
с идентификатор 12084.2700.2656 по КККР – пуб-
лична общинска собственост, обособяване на нови 
прилежащи квартали – кв. 84а, кв. 85, кв. 89 и 
нов кв. 89а, и свързаното с това заличаване на 

УПИ XIII „за озеленяване“; изменение на плана 
за регулация на УПИ І „за озеленяване и тра-
фопост, инфраструктура“ в кв. 84а, УПИ V „за 
озеленяване“ и УПИ ХV „за озеленяване“ в кв. 89 
и УПИ IV-826, кв. 85 за създаване на нови УПИ 
І „за озеленяване и трафопост, инфраструктура“ 
в кв. 84а (нов), УПИ V „за озеленяване“ в кв. 89а 
(нов), УПИ ХVI „за озеленяване“ в кв. 89 (нов) и 
УПИ IV-826 в кв. 85 (нов); заличаване на улична 
регулация от о.т. 604 до о.т. 606, напречна на 
ул. Зорница, м. Волуяк – гарата, район „Връб-
ница“. Решението и одобреният проект на ПУП 
са публикувани на интернет страницата на Сто-
личната община – Направление „Архитектура и 
градоустройство“ (nag.sofia.bg) и са изложени за 
запознаване в Район „Връбница“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Връбница“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6725

36. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава Решение № 690 по протокол 
№ 61 от 16.09.2022 г. на СОС за одобряване на: 
план за регулация на части от ПИ с идентифика-
тори: 68134.904.1498, 68134.904.1648, 68134.904.1499, 
68134.904.1621, 68134.904.3027, 68134.904.2448 и 
68134.904.3010 по КККР, попадащи в обхвата 
на кв. 121 за образуване на УПИ II – за детска 
ясла, в кв. 121, м. Кръстова вада; план за улична 
регулация по ул. Флора Кънева, в участъка от 
о.т. 192 до о.т. 192а (нова) и план за застроява-
не за нов УПИ II – за детска ясла, в кв. 121, 
м. Кръстова вада, район „Лозенец“. Решението 
и одобреният проект за подробен устройствен 
план са публикувани на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (nag.sofia.bg), и са изложени за 
запознаване в Район „Лозенец“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Лозенец“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6726

333. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС 
е издадена заповед за отчуждаване на недвижим 
имот, попадащ в уличната регулация и в обхвата 
на обект: „Изграждане на бул. Копенхаген от 
бул. Александър Малинов до връзката с бул. Ца-
риградско шосе (ул. Самоковско шосе), район 
„Младост“, гр. София“, както следва: 1. Заповед 
за отчуждаване № СОА22-РД40-83 от 19.05.2022 г. 
на кмета на Столичната община на поземлен 
имот с идентификатор 68134.4083.55 (незастроен), 
с площ 472 кв. м по КККР, одобрени със Запо-
вед № РД-18-15 от 6.03.2009 г. на и.д. на АГКК; 
правоимащият Мартин Шуманов не е открит на 
постоянния и настоящия му адрес; 2. Заповед за 
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отчуждаване № СОА22-РД40-60 от 19.05.2022 г. на 
кмета на Столичната община на поземлен имот с 
проектен идентификатор 68134.4092.83 (незастро-
ен), с площ 353 кв. м, съгласно скица-проект за 
изменение на КККР, представляващ реална част 
от ПИ с идентификатор 68134.4092.2252 по КККР, 
одобрени със Заповед № РД-18-35 от 9.06.2011 г. 
на и.д. на АГКК; правоимащият Валери Рихтер 
не е открит на постоянния и настоящия му адрес.
6724

334. – Столичната община на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 3 от 
АПК съобщава Решение № 693 по протокол № 61 
от 16.09.2022 г. на СОС, с което се прекратява 
производството по одобряване на ПУП – план 
за регулация и застрояване за УПИ І-268, 271, 
272, 273, 1569 – „за КО и офиси“, кв. 5, м. НПЗ 
Хладилника – Витоша, част юг, район „Лозенец“, 
изключен от обхвата на одобряване с т. 4.3 от 
Решение № 254 по протокол № 17 от 31.05.2012 г. 
на СОС, с което е одобрен план за регулация и 
застрояване на м. НПЗ Хладилника – Витоша, 
части север и юг, заедно с план-схеми на инже-
нерната инфраструктура в обхвата на проекта. 
Решение № 693 от 16.09.2022 г. представлява 
неразделна част от Решение № 254 по протокол 
№ 17 от 31.05.2012 г. на СОС. Решението може да 
бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел 
ІV от АПК пред Административния съд – Со-
фия-град, в 14-дневен срок от съобщаването му. 
Жалбите се подават в Район „Лозенец“ и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6727

424. – Столичната община на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава Решение № 700 
по протокол № 61 от 16.09.2022 г. на СОС за одо-
бряване на план за регулация на ПИ с идентифи-
катор 68134.905.719 по КККР за създаване на нов 
УПИ I „за озеленяване“, кв. 3в, м. Витоша – ВЕЦ 
Симеоново, и свързаното с това изменение на 
плана за улична регулация по ул. Яна Язова в 
участъка между о.т. 22д – о.т. 22г и о.т. 22г – о.т. 
29е – о.т. 29д, район „Лозенец“. Решението и 
одобреният проект за подробен устройствен план 
са публикувани на интернет страницата на Сто-
личната община – Направление „Архитектура и 
градоустройство“ (nag.sofia.bg), и са изложени за 
запознаване в Район „Лозенец“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Лозенец“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6728

456. – Столичната община на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава Решение № 725 
по протокол № 61 от 16.09.2022 г. на СОС за одо-
бряване на ПУП – изменение на плана за улична 
регулация (ИПУР) в зоната на кръстовището 
на бул. Симеоновско шосе и ул. Георги Райчев 
в участъка по нови о.т. 110а – о.т. 345г (ул. Ге-
орги Райчев); по о.т. 57б – о.т. 345б (нова) – о.т. 
345а (нова) до о.т. 345 (ул. Асен Разцветников и 

ул. Константин Петканов); по о.т. 725 – о.т. 345д 
(нова) (бул. Симеоновско шосе), по о.т. 345б – о.т. 
345в (нови) и свързаното с това изменение на 
плана за регулация за кв. 18 за отстраняване на 
дублирани улично-регулационни линии и при-
лежащи УПИ ХІ-828 и УПИ ХІІІ-826 в кв. 16, 
м. Витоша – ВЕЦ Симеоново, район „Лозенец“. 
Решението и одобреният проект за ПУП са 
публикувани на интернет страницата на Сто-
личната община – Направление „Архитектура и 
градоустройство“ (nag.sofia.bg), и са изложени за 
запознаване в Район „Лозенец“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Лозенец“ 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
6729

4. – Община Аксаково на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР) с 
проектни о.т. 1 до о.т. 16 на част от индустриална 
зона – с. Слънчево, община Аксаково, с цел из-
граждане на уличен водопровод и с териториален 
обхват: имот с идентификатор 67489.127.16 – за 
местен път, публична общинска собственост, и 
имот с идентификатор 67489.127.4 – за стопански 
двор, държавна частна собственост. Проектът за 
ПУП е изложен за разглеждане в техническата 
служба на Община Аксаково, ет. 4, стая № 4. 
Приемен ден на техническата служба е всеки 
вторник от 9 до 12 ч. и от 13 до 16 ч. На осно-
вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за ПУП до кмета на община Аксаково.
6770

4. – Община Балчик на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, 
че с Решение № 603, протокол № 36 от заседание 
на Общинския съвет – Балчик, проведено на 
23.09.2022 г., е одобрен ПУП – парцеларен план 
за обект: „Захранващ водопровод и тласкател за 
курортни сгради със СПА комплекс, ресторанти 
и басейни“, в ПИ 53120.106.443 и 53120.106.417 по 
КК на с. Оброчище, община Балчик. За справки и 
допълнителна информация: стая № 004 в сградата 
на Община Балчик. На основание чл. 215 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община Балчик пред Административния 
съд – Добрич.
6748

23. – Община Белица на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 501 от 29.09.2022 г. на Общинския 
съвет – гр. Белица, е одобрен проект за изменение 
ПУП – план за регулация на с. Краище, свързан 
с изменение на местоположението и ширината 
на улицата между о.т. 45 до о.т. 51, като: оста 
на улицата се транслира с 3,85 м посока кв. 16; 
общата ширина на пътното платно на улицата се 
променя от 6 на 4,50 м; тротоарът откъм кв. 16 
променя ширината си от 4 на 0,90 м; тротоарът 
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откъм ПИ с идентификатор 39270.1.1031 става 
с променлива ширина. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ решението подлежи на 
обжалване чрез Община Белица до Администра-
тивния съд – Благоевград.
6822

23а. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване по отношение на 
ПИ с идентификатор № 03504.238.14 по КККР 
на землище на гр. Белица, одобрени със Запо-
вед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. на изпълнителния 
директор на АГКК – София, с цел промяна пред-
назначението на земеделска земя за неземеделски 
нужди – „Жилищно строителство“, с възложител: 
Ибрахим Исмаил Ходжа. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация – Белица, с адрес: гр. Белица 
2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
6823

23б. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че е изработен проект за ПУП – план 
за регулация на с. Горно Краище, одобрен със 
Заповед № РД-15-217 от 15.09.2015 г. на кмета на 
община Белица. Целта на новото предложение 
е промяна предназначението на УПИ IX-214, 
кв. 1, от „Детска градина“ в „За жилищно стро-
ителство“ и изменение на УПИ VIII-196, УПИ 
IX-214, УПИ ХIV-228, УПИ ХV-232, кв. 1 по 
ПУП – план за регулация на с. Горно Краище. 
След промяна на съществуващите УПИ VIII-
196, УПИ IX-214, УПИ ХIV-228, УПИ ХV-232 
се образуват нови УПИ IX-214, УПИ XVII-203 и 
УПИ XVIII-214, кв. 1. Променят се и площите на 
посочените урегулирани поземлени имоти, как-
то следва: УПИ VIII-196, 214 – 1267 кв. м; УПИ 
IX-214 – 634 кв. м; УПИ ХIV-228 – 1134 кв. м; 
УПИ ХV-214, 232 – 1275 кв. м; УПИ XVII-
203 – 862 кв. м; УПИ XVIII-214 – 459 кв. м. 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 – Белица, с адрес: 
гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
6824

6. – Община Ботевград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че e изработен проект 
за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ I – за му-
зей, библиотека БКП, СКС, ДСК, ДЗИ, БНБ и 
подземен паркинг – гараж, УПИ III – градинка 
и подземен паркинг – гараж, УПИ III – за ЖС, 
в кв. 49, улица с о.т. 155а – о.т. 376 – о.т. 82 – о.т. 
81 и улица с о.т 155б към о.т. 529б, както следва: 
отпадат УПИ I – за музей, библиотека БКП, СКС, 
ДСК, ДЗИ, БНБ и подземен паркинг – гараж, 
УПИ III – градинка и подземен паркинг – гараж, 
УПИ III – за ЖС, в кв. 49; отпадат улица с о.т. 
376 – о.т. 82 – о.т. 81 и улица с о.т 155б към о.т. 
529б; отваря се улица с о.т. 534а – о.т. 534б – о.т. 
534в, с която се обособява и нов кв. 49а; в кв. 49 
да се образуват нови УПИ, както следва: УПИ 
I – адм. център и ОО; УПИ II – читалище, ЖС 

и ОО, УПИ III – площад; УПИ VI – ЖС и ОО; 
УПИ VII – ЖС и ОО; УПИ VIII – ЖС и ОО; 
УПИ IX – ЖС и ОО; УПИ X – ЖС и ОО; УПИ 
XI – ЖС и ОО; УПИ XII – обществен паркинг; 
УПИ XIII – ЖС; УПИ XIV – ЖС; УПИ XV – ЖС; 
УПИ XVII – ЖС; УПИ XVIII – ЖС; УПИ 
XIX – ЖС; в кв. 49a се образуват нови УПИ, 
както следва: УПИ I – за ОО и ТД; УПИ II – за 
ОО и ТД; променя се УПИ XIV-832 съобразно ПИ 
05815.302.732. Улица с о.т. 155а – о.т. 534в – о.т. 376 
(о.т. 155 – о.т. 85а) остава пешеходна зона съгласно 
приложената скица-предложение. Изменението на 
плана за застрояване предвижда: обособяването 
на устройствена зона „Ц“ (Смесена централна) в 
обхвата на изменението с показатели на застро-
яване – Пзастр. – макс. 60%, Кинт. – макс. 2, и 
Позел. – мин. 30%; запазване на съществуващия 
сграден фонд и възможност за бъдещо застрояване 
в обхвата на ограничителните строителни линии, 
както е отразено в скицата-предложение. Проектът 
е изложен в стая 28 в сградата на общината. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародване на настоящото съобщение в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
6704

1. – Община гр. Бяла, област Варна, съоб-
щава на заинтересуваните лица на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, че с Решение № 49-402 по 
протокол № 49 от 29.09.2022 г. на Общинския 
съвет – гр. Бяла, област Варна, е одобрен под-
робен устройствен план – план за застрояване 
за ПИ 16078.18.44 по КККР за изграждане на: 
„Едноетажна селскостопанска постройка за съх-
ранение на селскостопанска продукция, инвентар 
и прилежащи битови помещения“, м. Гурнис, 
с. Горица, община Бяла, област Варна, съгласно 
представения окончателен проект. Проектът за 
подробен устройствен план – план за застро-
яване за ПИ 16078.18.44 по КККР за изграждане 
на: „Едноетажна селскостопанска постройка 
за съхранение на селскостопанска продукция, 
инвентар и прилежащи битови помещения“, е 
изложен в стая № 5 в сградата на общината и в 
30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица по смисъла на 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – гр. Бяла.
6750

56. – Община Видин на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че изработеният проект 
за ПУП – ПП, ПУП – ПРЗ и ПУП – ИПРЗ за 
имотите, засегнати от трасето на жп линията Ви-
дин – София, железопътен участък Видин – Мед-
ковец (включително имотите, засегнати от трасе-
тата на новите и подлежащи на изместване мрежи 
и съоръжения на техническата инфраструктура), 
е коригиран в следния обхват: 1. ПУП – ПП за 
териториите в землище на гр. Дунавци, ЕКАТТЕ 
24061, поради необходимостта от отразяване на: 
промени в одобрени КККР съгласно влязлата в 
сила Заповед за изменение на КККР № КД-14-50 от 
24.06.2021 г. на и. д. на АГКК; одобрените КККР 
за урбанизираната територия на гр. Дунавци съ-
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гласно Заповед № РД-18-67 от 21.10.2021 г. на и. д. 
на АГКК; 2. ПУП – ИПРЗ имоти, попадащи в ур-
банизираната територия на гр. Дунавци, ЕКАТТЕ 
24061, поради необходимостта от отразяване на 
одобрените КККР за урбанизираната територия 
на гр. Дунавци съгласно Заповед № РД-18-67 от 
21.10.2021 г. на и. д. на АГКК. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да се запознаят с предложения проект в 
сградата на Община Видин и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
6723

704. – Община Гулянци на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) за обект: „Вътрешен кабелен 
електропровод СрН 20 kV“, за осъществяване 
на връзка посредством кабелно трасе между 
ветрогенератор и съществуващо БКТП, разпо-
ложено в ПИ с идентификатор № 68045.311.27 
по КККР за землището на с. Сомовит, община 
Гулянци, област Плевен. Проектът е изложен в 
общинската администрация – гр. Гулянци. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта чрез отдел „Устройство на територията, 
строителство и инвестиционна политика“ при 
Община Гулянци.
6765

44. – Община Добричка, област Добрич, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект за ПУП – парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура – ли-
неен обект извън границите на урбанизираните 
територии за обект: „Външно кабелно електро-
захранване за ПИ № 14862.61.7, животновъден 
комплекс, от съществуващ стоманенорешетъчен 
стълб през ПИ № 14862.61.60, републикански 
път ІІ-71 в землището на с. Гешаново, община 
Добричка“. Проектът за ПУП – парцеларен план 
е изложен за разглеждане в Община Добричка, 
стая № 229 в сградата на администрацията. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация в едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“.
6828

5. – Община Елхово на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е 
изработен проект за ПУП – ПП, обект: „Кабелна 
линия НН за присъединяване на ФЕЦ в УПИ 
V-11, кв. 6а по плана на с. Пчела, от ТП 2 КЛ 
с. Пчела, подстанция „Елхово“, ПИ 58801.14.85 по 
КККР с. Пчела, община Елхово, област Ямбол“. 
Проектът е изложен в отдел ТСУС на Община 
Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването на обявле-
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за ПУП до 
общинската администрация чрез отдел ТСУС 
при Община Елхово.
6800

37. – Община Златарица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, 
че с Решение № 82 от 30.04.2020 г. от протокол 
№ 7 на Общинския съвет – Златарица, за одо-
бряване на техническо задание и скица-проект 
за трасе на ел. провод е изготвен и представен 
окончателен проект за: „Техническо задание с 
проект предложение за ПУП – ПП, план-схема 
ел. провод от ЕРП „Север“ – АД – гр. Варна, за 
с. Средно село, община Златарица“. Обхватът 
на разработката се отнася за нов клон ВМНН в 
земеделската територия на землище с. Средно 
село, която включва ПИ 68494.98.6 – пасище на 
Община Златарица, и ПИ 68494.122.19 – за сел-
скостопански път, собственост на Община Зла-
тарица. Целта на проекта е определяне на трасе 
на новата ВМНН от новия СРС до границата на 
урбанизираната територия на с. Средно село. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересова-
ните собственици на недвижимите имоти могат 
да направят мотивирани писмени възражения 
до кмета на общината в едномесечен срок от 
обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“. Проектът е на разположение в стая 
№ 4 на Община Златарица.
6763

37а. – Община Златарица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че 
с Решение № 81 от 30.04.2020 г. от протокол № 7 
на Общинския съвет – Златарица, за одобряване 
на техническо задание и скица-проект за трасе на 
ел. провод е изготвен и представен окончателен 
проект за: „Техническо задание с проект пред-
ложение за ПУП – ПП, план-схема ел. провод 
от ЕРП „Север“ – АД – гр. Варна, за с. Дедина 
и с. Дединци, община Златарица“. Обхватът на 
разработката се отнася за новата кабелна линия 
СрН и новия СРС, на който ще се монтира МТП, 
която включва ПИ 20506.200.12 за площад на 
Община Златарица, ПИ 20506.200.102 – за улица, 
по КККР на с. Дедина, ПИ 20514.22.5 – територия 
за транспорт, и ПИ 20514.25.19 – пасище, община 
Златарица, по КККР на землище с. Дединци. 
Целта е определяне на местоположението на 
новия МТП в урбанизираната територия на с. Де-
дина и трасе на новата кабелна линия СрН от 
съществуващия СРС от ЕП 20 kV „Равново“ до 
новия МТП. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
заинтересованите собственици на недвижимите 
имоти могат да направят мотивирани писмени 
възражения до кмета на общината в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен вестник“. Проектът е на разположение в 
стая № 4 на Община Златарица.
6764

99. – Община Ихтиман на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на всички заинтере-
совани лица, че е изготвен и внесен проект на 
ПУП – ПП (подробен устройствен план – пар-
целарен план) от ДП „Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № 53.00-
99/14.09.2022 г., изготвен на основание Решение 
№ 282 от 25.06.2022 г., протокол № 21 на Об-
щинския съвет – Ихтиман, за осигуряване на 
достъп с цел осъществяване на връзка между ПИ 
с идентификатор 10029.914.425 в землището на 
с. Вакарел, община Ихтиман, и ПИ с идентифи-
катор 40227.360.6 в землището на с. Крушовица, 
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община Елин Пелин, и осигуряване на достъп до 
ПИ с идентификатори 10029.914.427 и 10029.914.428 
по к.к. на с. Вакарел, община Ихтиман, с вид 
територия „Територия на транспорта“, НТП „За 
друг вид поземлен имот за движение и транспорт“ 
в полза на ДП „Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“. Проектът се намира 
в дирекция „Специализирана администрация“ 
в сградата на техническата служба на Община 
Ихтиман. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересованите лица могат да се 
запознаят с него, като при необходимост могат 
да направят писмени искания, предложения и 
възражения по проекта до общинската админи-
страция – Ихтиман.
6825

100. – Община Каварна на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за трасе на външен (захранващ) водопровод за 
поземлен имот ПИ с идентификатор 07257.31.309 
по КККР на с. Българево, община Каварна. Про-
ектът се намира в отдел „Устройство на терито-
рията и инвестиции“ при Община Каварна и на 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят с 
него, като при необходимост могат да направят 
писмени искания, предложения и възражения до 
общинската администрация – Каварна.
6829

1. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПП) за водопровод с цел водоснабдяване на по-
землен имот (ПИ) с идентификатор 06848.22.349, 
с начин на трайно ползване (НТП) – „за произ-
водство на стр. материали, констр. и изделия“, 
собственост на „Топалов Транспорт“ – ООД, в 
землището на с. Бузовград, местност Зад Тунджа, 
преминаващ през ПИ с идентификатор и с НТП: 
35167.39.726 – „за производство на стр. материали, 
констр. и изделия“, в землището на гр. Казанлък, 
06848.22.381 – „за местен път“, 06848.22.335 – „за 
местен път“, в землището на с. Бузовград. Про-
ектната дължина на трасето на водопровода 
извън регулация е 170 м и сервитут 119 кв. м. В 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да разгле-
дат проекта в стая № 18 на Община Казанлък и 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта.
6798

3. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен 
план на подземен електропровод за захранва-
не на жилищна сграда в поземлен имот (ПИ) 
с идентификатор 27499.221.23 в землището на 
с. Енина, преминаващ през ПИ с идентифика-
тори и с НТП: 27499.89.331 – „селскостопански 
път“, 27499.191.99 – „канал“, 27499.180.271 – „сел-
скостопански път“, 27499.180.181 – „местен път“, 
27499.180.334 – „селскостопански път“, с обща 
дължина на трасето по имоти 443,65 м и площ на 
сервитута 887,30 кв. м в землището на с. Енина, 
община Казанлък. В едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 

лица могат да разгледат проекта в стая № l8 на 
Община Казанлък и да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6706

20. – Община Казанлък на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план на 
газопровод за захранване на поземлен имот (ПИ) 
с идентификатор 35167.57.27 с начин на трайно 
ползване (НТП) – „за курортен хотел, почивен 
дом“, местност Лъджански път, собственост на 
„Строймат 2002“ – ЕООД, преминаващ през ПИ 
с идентификатори и с НТП: 35167.56.427 – „за 
местен път“, 35167.56.425 – „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“, 35167.56.426 – „пасище“, 
в землището на Казанлък с обща дължина на 
трасето 51,58 м. В едномесечен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да разгледат проекта в стая № 18 на 
Община Казанлък и да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта.
6799

722. – Община Казанлък на основание чл. 30 
от ЗПСК обявява, че през септември 2022 г. са 
извършени продажби на общински нежилищни 
имоти, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9160, 
с обща площ 202 кв. м по КККР на гр. Казанлък, 
одобрени със Заповед № 18-88 от 26.11.2015 г. на 
и.д. на АГКК, адрес: Казанлък; трайно предназ-
начение на територията: урбанизирана; начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м); при 
съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9159, 35167.503.9451; 
по ПУП, одобрен с Решение № 141 от 23.03.2020 г. 
на ОбС – Казанлък, представлява УПИ XIV-
9160 – „За ОДО“, в кв. 467 на Казанлък, за сумата 
16 370 лв. без ДДС, платени изцяло към момента 
на подписване на договора за покупко-продажба 
по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК.

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9385, 
с обща площ 917 кв. м по КККР на гр. Казанлък, 
одобрени със Заповед № 18-88 от 26.11.2015 г. на 
и.д. на АГКК, адрес: Казанлък, п.к. 6100; трайно 
предназначение на територията: урбанизирана; 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10 м); при съседи: 35167.503.9388, 35167.503.9386, 
35167.505.87, 35167.503.9384; по ПУП, одобрен с 
Решение № 141 от 23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък, 
представлява УПИ VI-9385 – „За ОДО“, в кв. 483 
на Казанлък, за сумата от 63 170 лв. без ДДС, 
платени изцяло към момента на подписване на 
договора за покупко-продажба по реда на чл. 32, 
ал. 3, т. 1 от ЗПСК.

3. Поземлен имот с идентификатор 35167.503.9158, 
с обща площ 269 кв. м по КККР на гр. Казанлък, 
одобрени със Заповед № 18-88 от 26.11.2015 г. на 
и.д. на АГКК, адрес: Казанлък; трайно предназ-
начение на територията: урбанизирана; начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при 
съседи: 35167.506.9635, 35167.503.9157, 35167.503.9451, 
35167.503.9159; по ПУП, одобрен с Решение № 141 
от 23.03.2020 г. на ОбС – Казанлък, представлява 
УПИ XII-9158 – „За ОДО“, в кв. 467 на Казанлък, 
за сумата 32 700 лв. без ДДС, платени изцяло към 
момента на подписване на договора за покупко-
продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК.
6707
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84. – Община Камено на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект на техническата инфра-
структура извън границите на населените места и 
селищните образувания за обект: „Трасе на кабел 
20 kV за ПИ 80916.76.34, м. Кантона по КККР 
на с. Черни връх, община Камено. Проектът е 
изложен в Община Камено (техническа служба). 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
6718

3. – Община Карлово на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – парце-
ларен план (ПП) за елементи на техническата 
инфраструктура за обект: „Парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура на 
комплексния проект: два броя подземни кабелни 
линии СрН (20 kV) от мястото на разкъсване на 
съществуващ кабел СрН (20 kV) в ПИ 10291.64.136 
до регулацията на с. Ведраре, община Карлово, 
област Пловдив, във връзка с чл. 150 от ЗУТ“. 
Подробният устройствен план – парцеларен 
план предвижда ново трасе на електропровод, 
което да премине през поземлени имоти, както 
следва: ПИ с ид. 10291.7.66 с НТП – „за местен 
път“ – публична общинска собственост, ПИ с 
ид. 10291.64.136 с НТП – „за селскостопански, 
горски, ведомствен път“ – публична общинска 
собственост. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Карлово.
6830

34. – Община Кюстендил на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани 
лица, че е изработен проект за подробен устрой-
ствен план – парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура, кабелна линия 
средно напрежение (20 kV), за определяне на ка-
белно трасе, започващо от нов ЖБС, разположен 
на границата на ПИ 22811.23.167 непосредствено 
до съществуващ МТП на ВЛ 20 kV, до нов КТП 
20/0.4 kV, разположен в имот 63608.11.143, соб-
ственост на възложителя, за присъединяване 
на обект „Фотоволтаична централа до 1 MW“ 
в същия имот. Трасето на кабелната линия 
преминава през ПИ 22811.23.167 и 22811.23.405 
в землището на с. Долно село и продължава в 
землището на с. Ръсово през имоти 63608.4.185, 
ПИ 63608.11.131, ПИ 63608.11.128, достига до ПИ 
63608.11.143, в който е разположен КТП 20/0.4 
kV. Проектът се намира в Община Кюстендил, 
пл. Велбъжд № 1, ет. 1, стая № 19, и може да се 
разгледа от заинтересуваните лица. Възложител 
на проекта е „Евродизайн – 2“ – ЕООД, от София. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
за ПУП – ПП до общинската администрация.
6731

1. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 573 от 29.09.2022 г. на Общинския съ-
вет – гр. Мъглиж, е одобрен проект на ПУП – пар-
целарен план за обект: „Нов присъединителен 
електропровод 110 kV между подстанция на ФЕЦ, 
разположена в ПИ с идентификатор 24342.9.117 
в землището на с. Дъбово, община Мъглиж, об-
ласт Стара Загора, и п/ст „Дъбово“ с възложител 
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД. 
Предмет на проекта е нов присъединителен 
електропровод на ниво на напрежение 110 kV от 
подстанция на нова фотоволтаична електроцен-
трала, планирана да се разположи в ПИ с иден-
тификатор 24342.9.117 в землището на с. Дъбово 
до п/ст „Дъбово“, разположена в землището на 
с. Дъбово, община Мъглиж, област Стара Загора. 
Парцеларният план е изработен за следните имоти: 
24342.11.118; 24342.125.1; 24342.125.184; 24342.125.186; 
24342.125.2; 24342.125.4; 24342.125.6; 24342.125.7; 
24342.125.8; 24342.125.9; 24342.142.1; 24342.142.271; 
24342.142.3; 24342.46.137; 24342.46.14; 24342.46.15; 
24342.46.18; 24342.46.19; 24342.46.20; 24342.46.21; 
24342.46.22; 24342.46.23; 24342.46.24; 24342.46.25; 
24342.46.374; 24342.46.44; 24342.46.46; 24342.46.9; 
24342.47.19; 24342.47.373; 24342.47.379; 24342.47.42; 
24342.47.43; 24342.47.44; 24342.47.45; 24342.47.60; 
24342.47.65; 24342.47.66; 24342.47.68; 24342.47.69; 
24342.49.37; 24342.49.377; 24342.49.38; 24342.49.45; 
24342.49.46; 24342.49.47; 24342.49.48; 24342.49.49; 
24342.49.50; 24342.49.51; 24342.49.52; 24342.49.53; 
24342.49.54; 24342.49.55; 24342.49.56; 24342.49.57; 
24342.49.62; 24342.49.63; 24342.49.64; 24342.49.66; 
24342.49.67; 24342.49.68; 24342.49.69; 24342.49.70; 
24342.49.71; 24342.49.72; 24342.49.73; 24342.49.74; 
24342.49.75; 24342.49.76; 24342.49.77; 24342.49.80; 
24342.49.81; 24342.51.110; 24342.51.19; 24342.51.20; 
24342.51.21; 24342.51.22; 24342.51.281; 24342.51.282; 
24342.51.31; 24342.51.33; 24342.51.34; 24342.51.35; 
24342.51.368; 24342.51.37; 24342.51.370; 24342.51.38; 
24342.51.43; 24342.41.46; 24342.51.47; 24342.51.48; 
24342.51.49; 24342.51.51; 24342.51.59; 24342.51.60; 
24342.51.61; 24342.51.62; 24342.53.108; 24342.53.17; 
24342.53.19; 24342.53.20; 24342.53.21; 24342.53.22; 
24342.53.23; 24342.53.24; 24342.53.25; 24342.53.26; 
24342.53.29; 24342.53.30; 24342.53.31; 24342.53.32; 
24342.53.33; 24342.53.4; 24342.59.2; 24342.59.273; 
24342.59.3; 24342.59.408; 24342.59.5; 24342.59.8; 
24342.66.18; 24342.66.19; 24342.66.2; 24342.66.20; 
24342.66.21; 24342.66.22; 24342.66.23; 24342.66.24; 
24342.66.25; 24342.66.26; 24342.66.27; 24342.66.274; 
24342.66.275; 24342.66.277; 24342.66.28; 24342.66.29; 
24342.66.30; 24342.66.31; 24342.66.35; 24342.66.36; 
24342.66.37; 24342.66.38; 24342.66.39; 24342.66.4; 
24342.66.44; 24342.66.5; 24342.66.6; 24342.66.7; 
24342.66.8; 24342.66.9; 24342.66.92; 24342.66.94; 
24342.66.98; 24342.68.278; 24342.68.279; 24342.68.280; 
24342.68.292; 24342.68.48; 24342.68.49; 24342.68.50; 
24342.68.51; 24342.68.52; 24342.68.53; 24342.68.54; 
24342.68.55; 24342.68.56; 24342.68.57; 24342.68.58; 
24342.68.59; 24342.72.372; 24342.72.407; 24342.73.1; 
24342.73.10; 24342.73.11; 24342.73.13; 24342.73.14; 
24342.49.17; 24342.73.18; 24342.73.2; 24342.73.21; 
24342.73.22; 24342.73.25; 24342.73.380; 24342.73.4; 
24342.73.5; 24342.73.6; 24342.73.64; 24342.73.8; 
24342.73.9; 24342.888.9901; 24342.9.117; 24342.9.128; 
24342.9.129; 24342.9.130; 24342.9.134; 24342.98.172. 
Общата дължина на новия присъединителен 
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електропровод е 4530 м, състоящ се от 21 бр. нови 
стълба, от които 81 м и един стълб (№ 21) попадат 
в имот – урбанизирана територия, отреден за нова 
подстанция и ФЕЦ, и не са предмет на насто-
ящата разработка. Условното начало на трасето 
е прието от съществуваща подстанция „Дъбово“. 
На основание Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за 
сервитутите на енергийните обекти е определена 
сервитутна зона с предназначение за изграждане 
и експлоатация на ВЛ 110 kV. Решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Мъглиж до 
Административния съд – Стара Загора.
6807

2. – Община гр. Мъглиж, област Стара Заго-
ра, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че с Решение № 574 от 29.09.2022 г. на Общинския 
съвет – гр. Мъглиж, е одобрен проект на 
ПУП – парцеларен план за обект „Нов електро-
провод 110 kV между подстанция „Дъбово“ и стълб 
№ 79 от ВЛ 110 kV „Тунджа“ с възложител „Елек-
троенергиен системен оператор“ – ЕАД. Предмет 
на проекта е нов присъединителен електропровод 
на ниво на напрежение 110 kV от съществуваща 
п/ст „Дъбово“, разположена в урбанизираната 
територия, до стълб № 79 от ВЛ 110 kV „Тунджа“, 
разположен в землището на с. Тулово. Парцелар-
ният план е изработен за следните поземлени 
имоти: 24342.125.184; 24342.125.2; 24342.125.414; 
24342.125.6; 24342.125.7; 24342.125.8; 24342.125.9; 
24342.142.1; 24342.142.12; 24342.142.13; 24342.142.14; 
24342.142.16; 24342.142.18; 24342.142.19; 24342.142.20; 
24342.142.21; 24342.142.22; 24342.142.23; 24342.142.24; 
24342.142.271; 24342.142.305; 24342.142.4; 24342.142.5; 
24342.142.6; 24342.142.661; 24342.142.7; 24342.142.8; 
24342.51.281; 24342.68.289; 24342.69.101; 24342.69.103; 
24342.69.104; 24342.69.105; 24342.69.290; 24342.69.291; 
24342.69.293; 24342.69.35; 24342.69.36; 24342.69.37; 
24342.69.38; 24342.69.39; 24342.69.40; 24342.69.41; 
24342.69.42; 24342.69.43; 24342.69.44; 24342.69.45; 
24342.69.85; 24342.69.86; 24342.69.87; 24342.70.1; 
24342.70.10; 24342.70.11; 24342.70.12; 24342.70.13; 
24342.70.2; 24342.70.3; 24342.70.361; 24342.70.362; 
24342.70.363; 24342.70.364; 24342.70.365; 24342.70.4; 
24342.70.5; 24342.70.6; 24342.70.7; 24342.70.8; 
24342.70.9; 24342.75.10; 24342.75.11; 24342.75.12; 
24342.75.13; 24342.75.14; 24342.75.15; 24342.75.16; 
24342.75.17; 24342.75.18; 24342.75.19; 24342.75.20; 
24342.75.21; 24342.75.22; 24342.75.24; 24342.75.25; 
24342.75.26; 24342.75.27; 24342.75.28; 24342.75.29; 
24342.75.30; 24342.75.31; 24342.75.33; 24342.75.358; 
24342.75.359; 24342.75.360; 24342.75.6; 24342.75.7; 
24342.75.8; 24342.76.20; 24342.76.355; 24342.76.356; 
24342.76.357; 24342.76.384; 24342.76.385; 24342.76.387; 
24342.77.337; 24342.77.338; 24342.78.354; 24342.78.356; 
24342.78.39; 24342.78.41; 24342.79.346; 24342.79.347; 
24342.80.10; 24342.80.11; 24342.80.12; 24342.80.13; 
24342.80.14; 24342.80.15; 24342.80.16; 24342.80.17; 
24342.80.296; 24342.80.297; 24342.80.298; 24342.80.31; 
24342.80.32; 24342.80.33; 24342.80.339; 24342.80.34; 
24342.80.340; 24342.80.342; 24342.80.343; 24342.80.345; 
24342.80.35; 24342.91.253; 24342.91.301; 24342.91.308; 
24342.91.314; 24342.91.48; 24342.91.49; 24342.91.50; 
24342.91.51; 24342.91.52; 24342.91.53; 24342.91.54; 
24342.91.62; 24342.98.1; 24342.98.10; 24342.98.11; 
24342.98.12; 24342.98.14; 24342.98.15; 24342.98.16; 
24342.98.17; 24342.98.172; 24342.98.18; 24342.98.19; 
24342.98.2; 24342.98.20; 24342.98.22; 24342.98.23; 

24342.98.24; 24342.98.25; 24342.98.26; 24342.98.27; 
24342.98.28; 24342.98.29; 24342.98.3; 24342.98.30; 
24342.98.302; 24342.98.303; 24342.98.305; 24342.98.31; 
24342.98.4; 24342.98.5; 24342.98.50; 24342.98.51; 
24342.98.52; 24342.98.53; 24342.98.54; 24342.98.55; 
24342.98.56; 24342.98.6; 24342.98.7; 24342.98.8; 
24342.98.9; 49494.409.102; 49494.443.221; 49494.443.54; 
49494.451.10; 49494.451.2; 49494.451.3; 49494.451.4; 
49494.451.5; 49494.451.6; 49494.451.7; 49494.451.8; 
49494.451.9; 49494.451.960; 49494.452.1; 49494.452.11; 
49494.452.12; 49494.452.13; 49494.452.15; 49494.452.16; 
49494.452.17; 49494.452.18; 49494.452.19; 49494.452.2; 
49494.452.20; 49494.452.3; 49494.452.4; 49494.452.5; 
49494.452.6; 49494.452.7; 49494.452.8; 49494.452.9; 
49494.453.26; 49494.453.961; 49494.459.29; 49494.459.30; 
49494.459.31; 49494.459.32; 49494.459.33; 49494.459.34; 
49494.459.35; 49494.459.36; 49494.460.18; 49494.460.20; 
49494.460.21; 49494.460.25; 49494.463.22; 49494.463.23; 
49494.463.25; 49494.463.26; 49494.463.27; 49494.463.37; 
49494.463.38; 49494.463.39; 49494.464.25; 49494.464.32; 
49494.464.33; 49494.464.34; 49494.464.35; 49494.464.36; 
49494.464.37; 49494.464.38; 49494.464.39; 49494.464.40; 
49494.467.40; 49494.467.41; 49494.467.42; 49494.467.43; 
49494.467.44; 49494.467.45; 49494.467.46; 49494.467.47; 
49494.467.48; 49494.467.49; 49494.468.16; 49494.468.17; 
49494.468.18; 49494.468.19; 49494.468.20; 49494.468.21; 
49494.468.22; 49494.468.23; 49494.468.24; 49494.468.25; 
49494.472.10; 49494.472.11; 49494.472.12; 49494.472.13; 
49494.472.14; 49494.472.15; 49494.472.16; 49494.472.17; 
49494.472.18; 49494.472.19; 49494.472.20; 49494.472.21; 
49494.472.31; 49494.472.8; 49494.472.9; 49494.473.1; 
49494.473.11; 49494.473.2; 49494.473.3; 49494.473.4; 
49494.473.5; 49494.473.6; 49494.473.7; 49494.473.8; 
49494.473.9; 49494.473.981; 49494.473.982; 49494.478.17; 
49494.478.18; 49494.478.19; 49494.478.20; 49494.478.21; 
49494.478.3; 49494.478.4; 49494.478.5; 49494.478.6; 
49494.478.7; 49494.478.8; 49494.479.10; 49494.480.988; 
49494.481.990; 49494.482.11; 49494.482.12; 49494.482.13; 
49494.482.14; 49494.482.15; 49494.482.16; 49494.482.17; 
49494.482.18; 49494.483.992; 49494.484.10; 49494.484.11; 
49494.484.12; 49494.484.6; 49494.484.7; 49494.484.8; 
49494.484.9; 49494.485.11; 49494.485.12; 49494.485.13; 
49494.485.15; 49494.485.16; 49494.485.23; 49494.485.24; 
49494.486.994; 49494.487.107; 49494.487.108; 
49494.487.246; 49494.488.10; 49494.488.11; 49494.488.12; 
49494.488.13; 49494.488.14; 49494.488.8; 49494.488.9; 
49494.489.10; 49494.489.11; 49494.489.8; 9494.489.9; 
49494.490.997; 49494.491.999; 49494.492 .10; 
49494.492.11; 49494.492.12; 49494.492.20; 49494.492.21; 
49494.492.6; 49494.492.7; 49494.492.8; 49494.492.9; 
49494.493.12; 49494.493.13; 49494.493.14; 49494.493.15; 
49494.493.16; 49494.493.17; 49494.493.18; 49494.493.19; 
49494.493.20; 49494.493.21; 49494.493.22; 49494.493.23; 
49494.494.101; 49494.501.1; 49494.501.10; 49494.501.108; 
49494.501.11; 49494.501.12; 49494.501.13; 49494.501.14; 
49494.501.15; 49494.501.2; 49494.501.3; 49494.501.4; 
49494.501.6; 49494.501.7; 49494.501.8; 49494.501.9; 
49494.502.102; 49494.502.11; 49494.502.12; 49494.502.13; 
49494.502.14; 49494.503.1; 49494.503.10; 49494.503.11; 
49494.503.12; 49494.503.13; 49494.503.14; 49494.503.15; 
49494.503.16; 49494.503.17; 49494.503.18; 49494.503.19; 
49494.503.2; 49494.503.20; 49494.503.21; 49494.503.3; 
49494.503.4; 49494.503.5; 49494.503.6; 49494.503.7; 
49494.503.8; 49494.503.9; 49494.504.10; 49494.504.105; 
49494 . 50 4 .11; 49494 . 50 4 .12 ; 49494 . 50 4 .14 0 ; 
49494.504.141; 49494.504.142; 49494.504.280; 
49494.504.282; 49494.504.5; 49494.504.6; 49494.504.7; 
49494.504.8; 49494.504.9; 73420.11.10; 73420.11.11; 
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73420.11.12; 73420.11.13; 73420.11.15; 73420.11.16; 
73420.11.17; 73420.11.18; 73420.11.19; 73420.11.282; 
73420.11.3; 73420.11.4; 73420.11.5; 73420.11.6; 
73420.11.7; 73420.11.8; 73420.11.9; 73420.12.1; 
73420.12.18; 73420.12.19; 73420.12.2; 73420.12.293; 
73420.12.3; 73420.12.4; 73420.12.5; 73420.12.6; 
73420.12.7; 73420.15.1; 73420.15.2; 73420.16.1; 
73420.16.10; 73420.16.1033; 73420.16.11; 73420.16.280; 
73420.16.291; 73420.16.294; 73420.16.4; 73420.16.585; 
73420.16.586; 73420.16.587; 73420.16.588; 73420.16.589; 
73420.16.590; 73420.16.591; 73420.16.592; 73420.16.593; 
73420.16.594; 73420.16.595; 73420.16.596; 73420.16.597; 
73420.16.600; 73420.16.602; 73420.16.8; 73420.16.906; 
73420.16.911; 73420.17.172; 73420.17.195; 73420.17.196; 
73420.17.228; 73420.17.295; 73420.17.303; 73420.17.304; 
73420.17.307; 73420.17.309; 73420.17.312; 73420.17.313; 
73420.17.630; 73420.17.631; 73420.17.632; 73420.17.633; 
73420.17.634; 73420.17.635; 73420.17.636; 73420.17.637; 
73420.17.642; 73420.17.643; 73420.17.644; 73420.17.645; 
73420.17.646; 73420.17.647; 73420.17.648; 73420.17.649; 
73420.17.650; 73420.17.651; 73420.17.652; 73420.17.653; 
73420.17.654; 73420.17.655; 73420.17.656; 73420.17.657; 
73420.17.658; 73420.17.659; 73420.17.660; 73420.17.672; 
73420.17.673; 73420.17.674; 73420.17.675; 73420.17.676; 
73420.17.695; 73420.17.696; 73420.17.697; 73420.17.698; 
73420.17.699; 73420.17.700; 73420.17.701; 73420.17.702; 
73420.17.703; 73420.17.704; 73420.17.705; 73420.17.706; 
73420.17.707; 73420.17.708; 73420.17.709; 73420.17.710; 
73420.17.711; 73420.17.712; 73420.17.713; 73420.17.714; 
73420.17.715; 73420.17.723; 73420.17.724; 73420.17.725; 
73420.17.726; 73420.17.727; 73420.17.768; 73420.17.769; 
73420.17.77; 73420.17.770; 73420.17.771; 73420.17.772; 
73420.17.773; 73420.17.774; 73420.17.775; 73420.17.776; 
73420.17.777; 73420.17.778; 73420.17.779; 73420.17.780; 
73420.17.781; 73420.17.782; 73420.17.783; 73420.17.784; 
73420.17.831; 73420.17.833; 73420.17.835; 73420.17.836; 
73420.17.850; 73420.17.852; 73420.17.853; 73420.17.854; 
73420.17.859; 73420.17.860; 73420.17.861; 73420.17.862; 
73420.17.863; 73420.17.864; 73420.17.865; 73420.17.867; 
73420.17.868; 73420.17.869; 73420.17.870; 73420.17.929; 
73420.17.930; 73420.17.931; 73420.17.932; 73420.17.933; 
73420.17.934; 73420.17.942; 73420.17.948; 73420.17.963; 
73420.17.971; 73420.17.983; 73420.17.989; 73420.17.992; 
73420.40.1; 73420.40.10; 73420.40.11; 73420.40.12; 
73420.40.13; 73420.40.14; 73420.40.15; 73420.40.16; 
73420.40.2; 73420.40.3; 73420.40.31; 73420.40.32; 
73420.40.33; 73420.40.34; 73420.40.35; 73420.40.36; 
73420.40.5; 73420.40.6; 73420.40.7; 73420.40.8; 
73420.40.9; 73420.41.19; 73420.41.20; 73420.41.21; 
73420.41.351; 73420.42.1; 73420.42.2; 73420.42.286; 
73420.42.296; 73420.42.298; 73420.42.3; 73420.42.352; 
73420.42.36; 73420.42.37; 73420.42.38; 73420.42.4; 
73420.42.417; 73420.42.45; 73420.42.46; 73420.42.5; 
73420.42.6; 73420.42.7; 73420.42.8; 73420.8.120; 
73420.8.147; 73420.8.16; 73420.8.19; 73420.8.283; 
73420.8.419. Общата дължина на трасето е 11 057 
м, състоящо се от 46 бр. стълба, от които един 
стълб (№ 46) попада в сервитута на съществува-
щата ВЛ 110 kV „Тунджа“. Условното начало е 
прието от съществуваща подстанция „Дъбово“. 
В землището на с. Дъбово попадат 19 бр. стълба 
(от п/ст „Дъбово“ до ст. № 19) с дължина 4328 м. 
В землището на гр. Мъглиж попадат 15 бр. стъл-
ба (от ст. № 20 до ст. № 34) с дължина 3783 м. В 
землището на с. Тулово попадат 12 бр. стълба 
(от ст. № 35 до ст. № 46) с дължина 2946 м. Тра-
сето не засяга зони по „Натура 2000“, защитени 
територии, резервати и паметници на културата. 

На основание Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за 
сервитутите на енергийните обекти е определена 
сервитутна зона с предназначение за изграждане 
и експлоатация на ВЛ 110 kV. Решението подле-
жи на обжалване в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Мъглиж до Административния съд – Стара За-
гора.
6808

28. – Община Омуртаг на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (план за елементи на 
техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираните територии) за обект: „Присъеди-
няване на фотоволтаична електроцентрала към 
електро преносна мрежа на „ЕСО“ – ЕАД, в под-
станция Омуртаг в ПИ 53535.221.243 в землището 
на гр. Омуртаг, община Омуртаг, област Търго-
вище“. Трасето на кабелната линия преминава 
през: ПИ № 53062.15.55, община Омуртаг, с. Оби-
тел, вид собственост: общинска публична, вид 
територия: земеделска, НТП: за селскостопански, 
горски, ведомствен път; ПИ № 81147.12.4, община 
Омуртаг, с. Чернокапци, вид собственост: общин-
ска публична, вид територия: земеделска, НТП: 
пасище; ПИ № 81147.11.7, община Омуртаг, с. Чер-
нокапци, вид собственост: общинска публична, 
вид територия: земеделска, НТП: за селскосто-
пански, горски, ведомствен път; ПИ № 16818.245.18, 
община Омуртаг, с. Горно Козарево, вид собстве-
ност: общинска публична, вид територия: земе-
делска, НТП: за селскостопански, горски, ведом-
ствен път; ПИ № 22664.302.37, община Омуртаг, 
с. Долно Козарево, вид собственост: държавна 
публична, вид територия: територия на транспор-
та, НТП: за друг поземлен имот за движение и 
транспорт; ПИ № 22664.302.11, община Омуртаг, 
с. Долно Козарево, вид собственост: държавна 
публична, вид територия: територия на транс-
порта, НТП: за друг поземлен имот за движение 
и транспорт; ПИ № 22664.301.36, община Омур-
таг, с. Долно Козарево, вид собственост: общин-
ска публична, вид територия: земеделска, НТП: 
за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 
№ 39596.222.9, община Омуртаг, с. Красноселци, 
вид собственост: общинска публична, вид тери-
тория: земеделска, НТП: за селскостопански, 
горски, ведомствен път; ПИ № 39596.48.106, об-
щина Омуртаг, с. Красноселци, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: територия 
на транспорта, НТП: за друг поземлен имот за 
движение и транспорт; ПИ № 39596.10.106, общи-
на Омуртаг, с. Красноселци, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: територия 
на транспорта, НТП: за друг поземлен имот за 
движение и транспорт; ПИ № 39596.205.34, об-
щина Омуртаг, с. Красноселци, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: територия 
на транспорта, НТП: за друг поземлен имот за 
движение и транспорт; ПИ № 39596.206.34, об-
щина Омуртаг, с. Красноселци, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: територия 
на транспорта, НТП: за друг поземлен имот за 
движение и транспорт; ПИ № 39596.206.107, об-
щина Омуртаг, с. Красноселци, вид собственост: 
държавна частна, вид територия: територия на 
транспорта, НТП: за друг поземлен имот за дви-
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жение и транспорт; ПИ № 39596.201.107, община 
Омуртаг, с. Красноселци, вид собственост: дър-
жавна частна, вид територия: територия на 
транспорта, НТП: за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт; ПИ № 39596.201.340, община 
Омуртаг, с. Красноселци, вид собственост: об-
щинска публична, вид територия: територия на 
транспорта, НТП: за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт; ПИ № 55381.26.46, община 
Омуртаг, с. Паничино, вид собственост: общин-
ска публична, вид територия: земеделска, НТП: 
за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 
№ 55381.26.45, община Омуртаг, с. Паничино, вид 
собственост: общинска публична, вид територия: 
земеделска, НТП: за селскостопански, горски, 
ведомствен път; ПИ № 55381.24.21, община Омур-
таг, с. Паничино, вид собственост: общинска 
публична, вид територия: земеделска, НТП: за 
селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 
№ 55381.49.26, община Омуртаг, с. Паничино, вид 
собственост: общинска публична, вид територия: 
земеделска, НТП: за селскостопански, горски, 
ведомствен път; ПИ № 55381.29.20, община Омур-
таг, с. Паничино, вид собственост: частна, об-
ществени организации, вид територия: земедел-
ска, НТП: нива; ПИ № 55381.29.34, община 
Омуртаг, с. Паничино, вид собственост: общин-
ска публична, вид територия: земеделска, НТП: 
за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 
№ 55381.49.26, община Омуртаг, с. Паничино, вид 
собственост: общинска публична, вид територия: 
земеделска, НТП: за селскостопански, горски, 
ведомствен път; ПИ № 55381.10.339, община 
Омуртаг, с. Паничино, вид собственост: общин-
ска публична, вид територия: земеделска, НТП: 
за селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 
№ 55381.46.37, община Омуртаг, с. Паничино, вид 
собственост: общинска публична, вид територия: 
земеделска, НТП: за селскостопански, горски, 
ведомствен път; ПИ № 55381.46.38, община Омур-
таг, с. Паничино, вид собственост: общинска 
публична, вид територия: земеделска, НТП: за 
селскостопански, горски, ведомствен път; ПИ 
№ 55381.10.17, община Омуртаг, с. Паничино, вид 
собственост: общинска публична, вид територия: 
територия на транспорта, НТП: за местен път; 
ПИ № 55381.10.19, община Омуртаг, с. Паничино, 
вид собственост: стопанисвано от общината, вид 
територия: земеделска, НТП: пасище; ПИ 
№ 55381.47.15, община Омуртаг, с. Паничино, вид 
собственост: държавна частна, вид територия: 
горска, НТП: друг вид дървопроизводителна гора; 
ПИ № 53535.1.411, община Омуртаг, гр. Омуртаг, 
вид собственост: общинска публична, вид тери-
тория: земеделска, НТП: за селскостопански, 
горски, ведомствен път; ПИ № 53535.201.316, 
община Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: 
държавна публична, вид територия: територия 
на транспорта, НТП: за път от републиканската 
пътна мрежа; ПИ № 53535.260.413, община Омур-
таг, гр. Омуртаг, вид собственост: стопанисвано 
от общината, вид територия: земеделска, НТП: 
гори и храсти в земеделска земя; ПИ № 53535.260.427, 
община Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: земеделска, 
НТП: за местен път; ПИ № 53535.260.408, общи-
на Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: сто-
панисвано от общината, вид територия: земедел-

ска, НТП: гори и храсти в земеделска земя; ПИ 
№ 53535.201.316, община Омуртаг, гр. Омуртаг, 
вид собственост: държавна публична, вид тери-
тория: територия на транспорта, НТП: за път от 
републиканската пътна мрежа; ПИ № 53535.235.401, 
община Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: земеделска, 
НТП: за селскостопански, горски, ведомствен 
път; ПИ № 53535.235.373, община Омуртаг, 
гр. Омуртаг, вид собственост: общинска публич-
на, вид територия: земеделска, НТП: за селско-
с топански , горски , ведомствен път; ПИ 
№ 53535.235.368, община Омуртаг, гр. Омуртаг, 
вид собственост: общинска публична, вид тери-
тория: земеделска, НТП: за селскостопански, 
горски, ведомствен път; ПИ № 53535.2.314, общи-
на Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: дър-
жавна публична, вид територия: територия на 
транспорта, НТП: за път от републиканската 
пътна мрежа; ПИ № 53535.2.329, община Омуртаг, 
гр. Омуртаг, вид собственост: общинска публич-
на, вид територия: земеделска, НТП: за селско-
с топански , горски , ведомствен път; ПИ 
№ 53535.2.330, община Омуртаг, гр. Омуртаг, вид 
собственост: държавна частна, вид територия: 
урбанизирана, НТП: за стопански двор; ПИ 
№ 53535.202.281, община Омуртаг, гр. Омуртаг, 
вид собственост: общинска публична, вид тери-
тория: територия на транспорта, НТП: за местен 
път; ПИ № 53535.236.266, община Омуртаг, 
гр. Омуртаг, вид собственост: общинска публич-
на, вид територия: земеделска, НТП: за селско-
с топански , горски , ведомствен път; ПИ 
№ 53535.236.12, община Омуртаг, гр. Омуртаг, 
вид собственост: общинска публична, вид тери-
тория: земеделска, НТП: за селскостопански, 
горски, ведомствен път; ПИ № 53535.236.260, 
община Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: земеделска, 
НТП: за селскостопански, горски, ведомствен 
път; ПИ № 53535.232.260, община Омуртаг, 
гр. Омуртаг, вид собственост: общинска публич-
на, вид територия: земеделска, НТП: за селско-
с топански , горски , ведомствен път; ПИ 
№ 53535.347.245, община Омуртаг, гр. Омуртаг, 
вид собственост: общинска публична, вид тери-
тория: земеделска, НТП: за селскостопански, 
горски, ведомствен път; ПИ № 53535.222.176, 
община Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: земеделска, 
НТП: за селскостопански, горски, ведомствен 
път; ПИ № 53535.231.224, община Омуртаг, 
гр. Омуртаг, вид собственост: общинска публич-
на, вид територия: земеделска, НТП: за селско-
с топански , горски , ведомствен път; ПИ 
№ 53535.222.173, община Омуртаг, гр. Омуртаг, 
вид собственост: общинска публична, вид тери-
тория: земеделска, НТП: за селскостопански, 
горски, ведомствен път; ПИ № 53535.222.145, 
община Омуртаг, гр. Омуртаг, вид собственост: 
общинска публична, вид територия: земеделска, 
НТП: за селскостопански, горски, ведомствен 
път; ПИ № 53535.221.236, община Омуртаг, 
гр. Омуртаг, вид собственост: общинска публич-
на, вид територия: земеделска, НТП: за селско-
с топански , горски , ведомствен път; ПИ 
№ 53535.221.228, община Омуртаг, гр. Омуртаг, 
вид собственост: частна, вид територия: земедел-
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ска, НТП: за селскостопански, горски, ведомствен 
път. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едно-
месечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра-
вят писмени възражения, предложения и искания 
по проекта за подробен устройствен план до 
общинската администрация. Проектът е изложен 
за проучване в сградата на общинската админи-
страция – гр. Омуртаг, ет. 2, стая № 17.
6766

11. – 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 Маркови върби в землището 
на с. Дивотино, община Перник, приет с протокол 
№ 14-2 от 3.10.2022 г. на комисията, назначена 
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на 
община Перник за поземлен имот ПИ 135.339. 
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени искания и възражения 
по проекта и придружаващата го документация 
до кмета на община Перник. За справки: ет. 12, 
стая № 7.
6722

331. – 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 Крушите в землището на 
с. Драгичево, община Перник, приет с протокол 
№ 13-5 от 23.08.2022 г. на комисията, назначена 
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на 
община Перник, за поземлен имот ПИ 502.20. 
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едно-
месечен срок от обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени искания и възражения 
по проекта и придружаващата го документация 
до кмета на община Перник. За справки: ет. 12, 
стая № 7.
6720

701. – Община Перник на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен 
проект за изменение на плана на новообразува-
ните имоти в местността Върли дол/Будилица в 
землището на с. Люлин, община Перник, приет 
с протокол № 14-1 от 3.10.2022 г. на комисията, 
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на 
кмета на община Перник, за поземлен имот ПИ 
130.25. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ 
в едномесечен срок от обнародването на обяв-
лението в „Държавен вестник“ заинтересувани-
те лица могат да направят писмени искания и 
възражения по проекта и придружаващата го 
документация до кмета на община Перник. За 
справки: ет. 12, стая № 7.
6721

3. – Община Петрич, област Благоевград, 
съобщава на заинтересованите лица, че на осно-
вание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 990 от 
протокол № 30 от 21.09.2022 г. на ОбС – Петрич, 
влязло в сила на 14.10.2022 г., е одобрен проект за 
„ПУП – ПП за трасе на външно електрозахранва-
не до УПИ 027010 с площ 882 кв. м и отреждане за 
„Складово-производствени дейности – шивашки 
цех за кожени облекла“, имот с идент. 56126.27.10 
по КККР на гр. Петрич, м. Козлек, землище на 
гр. Петрич, община Петрич“. Предвидено е тра-

сето на външното ел. захранване и сервитутите 
към него да преминат през поземлени имоти 
по КККР съгласно граници и координати, по-
сочени в ПУП – ПП и регистър на засегнатите 
имоти, заверени от СГКК – Благоевград, който 
е неразделна част към проекта за ПУП – ПП, 
както следва: през част от поземлен имот с ид. 
56126.600.1550 с НТП – за второстепенна улица, 
общинска публична собственост, през част от 
имот 56126.600.1555 с НТП – за второстепенна 
улица, общинска публична собственост, част от 
имот с идент. 56126.27.14 с НТП – нива, частна 
собственост, с площ 2 кв. м, част от имот с идент. 
56126.27.23 с НТП – за местен път, общинска пуб-
лична собственост, с площ 471 кв. м, част от имот 
с идент. 56126.27.50 с НТП – за селскостопански, 
горски, ведомствен път, с площ 475 кв. м, част от 
имот с идент. 56126.431.52 с НТП – за селскосто-
пански, горски, ведомствен път, общинска пуб-
лична собственост, с площ 20 кв. м, част от имот 
с идент. 56126.27.51 с НТП – за дере, общинска 
публична собственост, с площ 35 кв. м, част от 
имот с идент. 56126.27.52 с НТП – за селскосто-
пански, горски, ведомствен път, общинска пуб-
лична собственост, с площ 2 кв. м, имот с идент. 
56126.431.50 с НТП – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, общинска публична собственост, 
с площ 3 кв. м и имот с идент. 56126.431.51 с 
НТП – за друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение, всичките по КККР на гр. Петрич, 
община Петрич. Одобреният ПУП – ПП и до-
кументите към него се намират в сградата на 
общинската администрация – гр. Петрич, ет. 4, 
стая № 403. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община Петрич пред Административния 
съд – Благоевград.
6705

782. – Община Петрич на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 993, 
протокол № 30 от 21.09.2022 г. на Общинския 
съвет – Петрич, е одобрен ПУП – ПП за трасе 
на външно ел. захранване до поземлен имот с 
идентификатор 56126.129.4 (представляващ част 
от имот с идентификатор 56126.129.10) – УПИ I 
129.4, м. Виздол, земл. гр. Петрич, и трасе на 
външен водопровод до имоти с идентификатори 
56126.129.4, 56126.129.8, 56126.129.11, 56126.129.12, 
56126.129.13, представляващи УПИ I 129.4, УПИ 
II 129.8, УПИ III 129.11, УПИ IV 129.12, УПИ V 
129.13, м. Виздол, землище гр. Петрич, с отреж-
дане за „жилищно строителство“. Трасето на 
външното електрозахранване и сервитутите към 
него преминават през имоти с идентификатори 
56126.129.7, НТП – за селскостопански, горски, 
ведомствен път, общинска публична собственост; 
56126.129.31, НТП – нива, частна общинска соб-
ственост; 56126.129.30, НТП – за селскостопански, 
горски, ведомствен път, общинска публична 
собственост, 56126.129.32, НТП – водно течение, 
река, държавна публична собственост; 56126.129.33, 
НТП – нива, частна собственост; 56126.129.34, 
НТП – нива, частна собственост, и 56126.129.29, 
НТП – водно течение, река, държавна публична 
собственост, съгласно ПУП – ПП, изработен от 
проектант с рег. № 14106 на КИИП, и регистър 
на засегнатите имоти за трасе външно ел. за-
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хранване и сервитути към него, съгласуван от 
началника на СГКК – гр. Благоевград. Трасето 
на външния водопровод и сервитутите към него 
преминават през имот с идентификатор 56126.129.9, 
НТП – нива – частна собственост, и имот с иден-
тификатор 56126.129.7, НТП – за селскостопански, 
горски, ведомствен път, общинска публична 
собственост, съгласно ПУП – ПП, изработен от 
проектант с рег. № 14106 на КИИП, и регистър на 
засегнатите имоти за трасе на външен водопровод 
и сервитути към него, съгласуван от началника 
на СГКК – Благоевград. На основание чл. 215, 
ал. 1 от ЗУТ решението подлежи на обжалване 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ чрез Община Петрич пред Администра-
тивния съд – Благоевград.
6768

803. – Община Петрич на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
лица, че с Решение № 987 по протокол № 30 от 
21.09.2022 г. на ОбС – Петрич, влязло в сила на 
14.10.2022 г., е одобрен проект за ПУП – ПП за 
удължаване на хидротехническо съоръжение – во-
досток на отводнителен канал, намиращ се в 
81832.15.288 по КККР на с. Чучулигово, община 
Петрич. Предвидено е трасето за удължаване на 
хидротехническото съоръжение и сервитутите 
към него да преминат през части от поземлени 
имоти по КККР съгласно граници и координати, 
посочени в ПУП – ПП и регистър на засегнатите 
имоти, заверени от СГКК – Благоевград, които 
са неразделна част към проекта за ПУП – ПП, 
както следва: трасе за удължаване на хидротех-
ническо съоръжение – водосток на отводнителен 
канал през част от поземлен имот 81832.15.288 с 
НТП – за друг вид водно течение, водна площ, 
съоръжение, държавна публична собственост, 
с площ 111 кв. м, през част от имот 81832.15.47 
с НТП – за бензиностанция, собственост на 
юридически лица, с площ 12 кв. м, и през част 
от имот 81832.15.11 с НТП – за бензиностанция, 
газостанция, частна собственост, с площ 1 кв. м, 
всичките по КККР на с. Чучулигово, община 
Петрич. Одобреният ПУП – ПП и документите 
към него се намират в сградата на общинската 
администрация – Петрич, ет. 4, стая № 403. На 
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред 
Административния съд – Благоевград.
6769

59. – Община Разлог на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 190, 
протокол № 8 от 28.09.2022 г. на Общинския 
съвет – гр. Разлог, е одобрен ПУП – парцела-
рен план за трасе на „Канализационна мрежа 
на гр. Разлог – ново трасе на част от главни 
канализационни клонове Гл. пр. I и Гл. пр. II с 
прилежащите канализационни съоръжения към 
тях“ – съоръжение на техническата инфраструк-
тура в землище на гр. Разлог, община Разлог, с 
възложител Община Разлог. Проектът е изложен 
в стая № 306 на Община Разлог. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на 
обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Разлог до 
Административния съд – Благоевград.
6806

22. – Община Сандански, област Благоевград, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е изготвен проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за електронна съобщителна мрежа на 
„Вайтъл-И“ – ЕООД, от с. Катунци до границата 
с община Хаджидимово в обхвата на път ІІІ-1906. 
Трасето на подземната тръбна мрежа започва от 
края на регулационната линия на с. Катунци и про-
дължава през землищата на с. Яново, с. Петрово 
и с. Голешово, община Сандански, до землищната 
граница със с. Парил, община Хаджидимово, като 
преминава през четири землища на територията 
на община Сандански. Трасето на подземната 
тръбна мрежа започва от края на регулацията на 
с. Катунци и преминава през поземлени имоти 
в землища, както следва: землище на с. Ка-
тунци: ПИ 36693.40.96 и ПИ 36693.600.96 – вид 
територия: територия на транспорта, НТП – за 
път от РПМ; землище на с. Петрово: през ПИ 
56174.95.294; 56174.94.294; 56174.103.307; 56174.102.307; 
56174.40 0.450; 56174.132 .450; 56174.837.450; 
57174.736.450; 56174.45.450; 56174.45.466 – вид тери-
тория: територия на транспорта, НТП – за път от 
РПМ; землище на с. Яново: ПИ 87446.25.108 – вид 
територия: територия на транспорта, НТП – за 
път от РПМ; ПИ 87446.56.247; 87446.27.104 и 
87446.48.24 – вид територия – селско стопанство, 
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път; 87446.49.8 – вид територия – селско стопан-
ство, НТП – пасище; землище на с. Голешово: ПИ 
15583.104.18; 15583.97.66; 15583.109.34; 15583.74.24; 
15583.74.25; 15583.62.25; 15583.62.18 – вид те-
ритория: територия на транспорта, НТП – за 
местен път; 15583.86.20 – вид територия – по-
върхностни води, НТП – водно течение, река; 
15583.74.12 – вид територия – селско стопанство, 
НТП – дере; 15583.74.29 – вид територия: селско 
стопанство, НТП – за селскостопански, горски, 
ведомствен път; 15583.91.13 – вид територия: 
повърхностни води, НТП – водно течение, река; 
15583.62.23 – вид територия-селско стопанство, 
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път; 15583.48.52 – вид територия – селско стопан-
ство, НТП – пасище; 15583.49.19 – вид терито-
рия – територия на транспорта, НТП – за местен 
път; 15583.25.11 – вид територия – повърхностни 
води, НТП – водно течение, река; 15583.25.13; 
15583.25.36; 15583.25.43 – вид територия – селско 
стопанство, НТП – за селскостопански, горски, 
ведомствен път; 15583.17.51 – вид територия – по-
върхностни води, НТП – водно течение, река; 
15583.17.61 – вид територия – селско стопанство, 
НТП – друг вид земеделска земя; 15583.25.42 – вид 
територия – повърхностни води, НТП – водно 
течение, река; 15583.19.64; 15583.19.65; 15583.19.63; 
15583.19.42; 15583.19.59 – вид територия – горско 
стопанство, НТП – за селскостопански, гор-
ски, ведомствен път. Дължината на оптичното 
трасе е 29 012,28 м, от които 4113 м по улици 
в урбанизирана територия и 24 899,28 м извън 
регулационните граници на населените места. 
Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, 
ет. 4 в сградата на Община Сандански и може 
да се прегледа от заинтересуваните лица всеки 
работен ден в определеното приемно време на 
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
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вен вестник“ заинтересуваните лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Сандански.
6809

1. – Община Троян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – план за регу-
лация и застрояване за частично изменение на 
регулационния план (ПУП – ПРЗ за ЧИРП) на 
парцели II-360 и XXVI-358, 359 в кв. 9 по регула-
ционния план на кв. Кнежки лъг и Василевско 
на гр. Троян (поземлен имот с идентификатор 
73198.508.305 по КККР на гр. Троян), като се 
обособяват УПИ II-305 с отреждане – „за ниско 
жилищно застрояване“, УПИ XXVI-308 (поземлен 
имот с идентификатор 73198.508.308) и уличната 
регулация се измества по имотни граници от 
имот с идентификатор 73198.508.306 до имот 
с идентификатор 73198.508.294. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата 
на обнародването в „Държавен вестник“ заин-
тересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация. Проектът е из-
ложен в сградата на Община Троян в стая № 30 
от 9 до 12 ч. всеки работен ден.
6814

75. – Община Хаджидимово на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парце-
ларен план (ПУП – ПП) за трасе: „Водопровод 
с трасе от съществуващ уличен водопровод на 
улица от о.т. 293 – о.т. 296 по плана на гр. Хаджи-
димово, по път 77058.12.217, по път 77058.5.307 до 
ПИ 77058.5.217 по КККР на гр. Хаджидимово, 
община Хаджидимово“, от съществуващ уличен 
водопровод на улица с о.т. 293 – о.т. 296 по плана 
на гр. Хаджидимово преминава през селскосто-
пански, горски, ведомствен път с идентификатор 
77058.12.217, оттам по селскостопански, горски, 
ведомствен път с идентификатор 77058.5.307 и 
достига до ПИ с идентификатор 77058.5.217 по 
КККР на гр. Хаджидимово, ЕКАТТЕ 77058, 
община Хаджидимово, област Благоевград. 
Проектът е изложен за разглеждане в сградата 
на Община Хаджидимово, ет. 3, стая № 1. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по изготвения проект за ПУП – ПП 
до общинската администрация – Хаджидимово.
6818

341. – Община Чирпан на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 513 от 
21.09.2022 г. на Общинския съвет – Чирпан, е одо-
брен проект за изменение на подробен устройствен 
план (ПУП) – план за регулация и застрояване 
(ПРЗ) за УПИ XI – „резервен терен за обществе-
ни нужди“, в кв. 34 и план за улична регулация 
(ПУР) за улица с о.т. 165 – 166 по регулационния 
план на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара 
Загора. Проектът за изменение на ПУП – план за 
регулация предвижда разделяне на УПИ ХІ – „ре-
зервен терен за обществени нужди“, в кв. 34 по 
регулационния план на гр. Чирпан на три нови 
УПИ ХІ-503 – „резервен терен за обществени нуж-

ди“, XVІІІ-500 – „за производствени и складови 
дейности“, и УПИ ХІХ-924 – „за производствени 
и складови дейности и трафопост“, с граници, 
напълно съответстващи на границите на имоти 
с идентификатори 81414.502.503, 81414.502.500 и 
81414.502.924 по КККР на гр. Чирпан. Планът 
за улична регулация предвижда изменение на 
регулационния план за УПИ XVIII-500 – „за 
производствени и складови дейности“, в кв. 34 и 
улица с о.т. 165 – 166 по плана на гр. Чирпан, така 
че улично-регулационната линия да съвпадне със 
съществуващата на място кадастрална граница 
на имот с идентификатор 81414.502.500 поради 
неприложена регулация на улица с о.т. 165 – 166 
по плана на гр. Чирпан. Проектът за изменение 
на застроителния план на новообразуваните УПИ 
XI-503 – „резервен терен за обществени нужди“. 
XVIIІ-500 – „за производствени и складови дей-
ности“, и УПИ XIX-924 – „за производствени и 
складови дейности и трафопост“, предвижда сво-
бодно и ново свързано застрояване между тях и 
устройствена зона Пп1 (предимно производствена 
зона с преобладаващи складови функции) в съот-
ветствие с устройствената зона по действащ ОУП, 
с височина до 10 м, плътност на застрояване – до 
70 %, Кинт. – до 2,5, и озеленяване – мин. 30 %. 
Решението може да се обжалва в 30-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Стара 
Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съгласно 
разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
6819

680. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на ос-
нование чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за транспортен достъп 
до него, представляващ части от поземлен имот 
с идентификатор 35028.22.284 – селскостопан-
ски, горски, ведомствен път, поземлен имот с 
идентификатор 35028.22.279 – напоителен канал, 
поземлен имот с идентификатор 35028.888.4 – сел-
скостопански, горски, ведомствен път, публична 
общинска собственост, поземлен имот с иденти-
фикатор 35028.22.276 – пасище, и поземлен имот 
с идентификатор 35028.22.152 – пасище, земи по 
чл. 19 от ЗСПЗЗ, стопанисвани от общината. 
Проектът се намира в Община „Тунджа“, стая 
№ 103, и може да се прегледа от заинтересува-
ните лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската 
администрация.
6749

30. – Община с. Борино, област Смолян, на ос-
нование чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтере-
сованите страни, че е изработен проект за подробен 
устройствен план – устройствена план-схема за 
обект: „Електрозахранване на фотоелектрическа 
централа в ПИ 05462.501.676 – с. Борино, община 
Борино“, с териториален обхват ПИ с идентифи-
катори: 05462.205.57, 05462.501.676, 05462.501.678, 
05462 .501.687, 05462 .501.731, 05462 .501.898 , 
05462.501.995, 05462.501.5001 и 05462.501.5009 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Борино, одобрени със Заповед № РД-18-34 
от 15.06.2010 г. на и.д. на АГКК. Възложител: 
„Ермет Солар БГ“ – ООД. Подробният устрой-
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ствен план – устройствена схема за техническата 
инфраструктура е разрешен за изработване с 
Решение № 314 от 21.09.2022 г. на Общинския 
съвет – Борино. Проектът за ПУП се намира в 
сградата на Община Борино, ул. Христо Ботев 
№ 1, и може да се прегледа от заинтересованите 
лица. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заин-
тересованите лица могат да направят писмени 
възражения по проекта до Община Борино в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“.
6771

5. – Община с. Иваново, област Русе, на 
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава 
на заинтересованите лица, че със заявление с 
вх. № ОБА3-411 от 10.10.2022 г. от „Терра Гло-
уб“ – ЕООД, представлявано от управителя Ро-
сица Борисова Коева чрез пълномощник Сюзан 
Ахмедова Шабанова, е внесен за разглеждане 
и одобряване проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе – I 
вариант, за изграждане на трасе за обект: „Под-
земни захранващи ел. кабели НН за потопяема 
помпа в тръбен кладенец в поземлен имот (ПИ) 
с идентификатор 73362.182.2 в местност Полето 
по кадастралната карта и кадастралните регис-
три на с. Тръстеник, община Иваново, област 
Русе“. Трасето на водопровода ще премине през 
поземлени имоти с идентификатори 73362.271.36 
и 73362.182.131 по кадастралната карта на с. Тръс-
теник, общ. Иваново, обл. Русе. Проектът се 
намира в административната сграда на Община 
Иваново в с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, 
ет. 1, стая № 6. Заинтересованите лица могат 
да подават писмени възражения, предложения 
и искания по проекта в едномесечен срок от 
датата на обнародването в „Държавен вестник“ 
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
6813

36. – Община с. Кирково, област Кърджали, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен 
план за отразяване на съществуващ път в КККР 
на землището на с. Еровете, който е част от 
третокласен общински път – KRZ 3179 (III-867, 
Бенковски – Фотиново) – Медевци, и път KRZ 
3128 (III-867, Бенковски – Фотиново) – Еровете, 
и техническите съоръжения към тях. Съгласно 
Решение № 257 от протокол № 20 от проведено 
заседание на ОбС – Кирково, на 27.09.2021 г. същи-
ят е общински път от първостепенно значение от 
транспортната техническа инфраструктура, който 
осигурява най-удобен, безопасен и икономичен 
транспорт за достъпност на пътници и товари за 
обслужване на селата Медевци и Еровете и е пуб-
лична общинска собственост съгласно чл. 3, ал. 2, 
т. 3 от ЗОС. Проектът – заснемане за ПУП – ПП, 
засяга имоти от земеделския и горския фонд 
и съгласно приложения регистър към него са, 
както следва: имоти в землището на с. Еровете, 
община Кирково, с идентификатори: 27591.11.10 
с НТП – недървопроизводителни горски площи, 
ДГФ, с площ 159,922 дка с общо засегната площ 
от трасето на пътя 0,528 дка, собственост на 
МЗХГ – ИАГ; 27591.12.59 с НТП – широколист-
ни дървесни видове, ДГФ, с площ 10,201 дка с 
общо засегната площ от трасето на пътя 0,118 

дка, собственост на МЗХГ – ИАГ; 27591.11.13 с 
НТП – нива, с площ 7,315 дка с общо засегната 
площ от трасето на пътя 0,615 дка, собственост 
на Община Кирково. Проектът за подробен ус-
тройствен план – парцеларен план е изложен в 
сградата на Община Кирково, ул. Дружба № 1, 
ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан всеки 
работен ден от 9 до 16 ч. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване 
на съобщението в „Държавен вестник“ заинте-
ресуваните лица могат да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта за 
ПУП – ПП до общинската администрация – Кир-
ково, ул. Дружба № 1.
6712

Върховният касационен съд, гражданска 
и търговска колегия, на основание чл. 289 от 
ГПК съобщава на интересуващите се страни, 
че в открито съдебно заседание през декември 
2022 г. ще се разгледат посочените по-долу дела 
по отделения и дати, както следва:

НА 1.12.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 
3572/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 62/2021 по описа на Окръжен съд Ве-
лико Търново, подадена от „Електроразпределение 
Север“ – АД, чрез адвокат Аня Минчева, Велико 
Търново, ул. Рафаил Попов 14, ет. 1, срещу Тодор 
Георгиев Тодоров чрез адвокат Нора Недялкова-
Ташкова, Велико Търново, ул. Хан Аспарух 2А.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 
3777/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 418/2019 по описа на Софийски градски 
съд, подадена от Севджан Османов Хакъев чрез 
адвокат Росен Иванов Тодоров, гр. Бяла, пл. Екзарх 
Йосиф Първи 2, ет. 2, срещу „Ти Еф Ти“ – ООД, 
чрез адвокат Теодора Захариева Паликрушева, 
София, ул. Цар Самуил 2, ет. 1, ап. 2.

Трето гражданско отделение, четвърти състав, 
419/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1476/2020 по описа на Софийски градски 
съд, подадена от Яница Алексиева Истаткова чрез 
адвокат Мариана Вергилова, София, ул. Алабин 50, 
вх. А, ет. 3, офис 17, срещу Димитричка Любенова 
Пашова чрез адвокат Десислава Божилова, София, 
ул. Марко Балабанов 4А, ет. 3 – 5; Илия Дими-
тров Пашов чрез адвокат Десислава Божилова, 
София, ул. Марко Балабанов 4А, ет. 3 – 5; Свето-
слав Илиев Пашов, София, ж.к. Обеля 2, бл. 233, 
вх. Г, ет. 6, ап. 82, и страна АСП ДСП – Сердика, 
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 88; АСП ДСП 
Връбница – отдел „Закрила на детето“, София, 
ул. Хан Кубрат, бл. 328, вх. А, ет. 2.

НА 5.12.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2448/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1131/2021 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Силвия Николова Димитрова чрез 
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо 
Белчев 2, четвърти полуетаж, офис 4 и 6, срещу 
Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, 
София, бул. Христофор Колумб 43, и трета 
страна Агенция пътна инфраструктура, София, 
бул. Македония 3.
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НА 5.12.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 873/2022, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
247/2021 по описа на Апелативен съд Велико 
Търново, подадена от Владимир Димитров Де-
низов чрез адвокат Светла Банкова, Габрово, 
ул. Скобелевска 30, срещу Ивелина Лалева Илиева 
чрез адвокат Иванка Баева, Габрово, ул. Скобе-
левска 28 А, ет. 3, ап. 13.

НА 6.12.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, трети състав, 
170/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3334/2020 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Никола Иванов Гълъ-
бов чрез адвокат Десислава Георгиева, София, 
ул. Ивайло 12, ет. 3, ап. 8; Еленка Иванова 
Герасимова чрез адвокат Десислава Георгиева, 
София, ул. Ивайло 12, ет. 3, ап. 8; Димитър Ива-
нов Гълъбов чрез адвокат Десислава Георгиева, 
София, ул. Ивайло 12, ет. 3, ап. 8; Боряна Васкова 
Димитрова чрез адвокат Десислава Георгиева, 
София, ул. Ивайло 12, ет. 3, ап. 8; Анелия Ва-
скова Янкова-Христова чрез адвокат Десислава 
Георгиева, София, ул. Ивайло 12, ет. 3, ап. 8; 
Боян Захариев Боянов чрез адвокат Десислава 
Георгиева, София, ул. Ивайло 12, ет. 3, ап. 8; 
Десислава Захариева Боянова чрез адвокат Де-
сислава Георгиева, София, ул. Ивайло 12, ет. 3, 
ап. 8; Еленка Найденова Спасова чрез адвокат 
Десислава Георгиева, София, ул. Ивайло 12, ет. 3, 
ап. 8; Христо Ангелов Златков чрез адвокат Де-
сислава Георгиева, София, ул. Ивайло 12, ет. 3, 
ап. 8; Златка Ангелова Александрова чрез адвокат 
Десислава Георгиева, София, ул. Ивайло 12, ет. 3, 
ап. 8, срещу „Пазари Запад“ – ЕАД, чрез адвокат 
Павел Велчев, София, бул. Витоша 3, ет. 6.

Първо гражданско отделение, трети състав, 
244/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 210/2021 по описа на Окръжен съд 
Благоевград, подадена от Елдора Иванова Алекси-
ева чрез адвокат Десислав Славков Портенов, 
София, ул. Рикардо Вакарини 10 А, ап. 9, срещу 
Румяна Димова Василевска-Иванова чрез адвокат 
Петко Захариев Илчев, София, бул. Патриарх 
Евтимий 75, ет. 2, ап. 12; Янко Йорданов Ива-
нов чрез адвокат Петко Захариев Илчев, София, 
бул. Патриарх Евтимий 75, ет. 2, ап. 12.

Първо гражданско отделение, трети състав, 
894/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 306/2021 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от Пепа Тодорова Антонова 
чрез адвокат Любомир Петков, Горна Оряховица, 
ул. Ангел Кънчев 16, срещу Национална агенция 
за приходите – ТД на НАП – Пловдив, Пловдив, 
ул. Скопие 106; Антон Славов Антонов, действащ 
като ЕТ „Роншанс Комплекс-90 – Антон Антонов“, 
Стара Загора, бул. Руски 56, ет. 4, ап. 6.

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, пети състав, 

4461/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 201/2021 по описа на Окръжен съд 
Перник, подадена от Симеон Рачев Миков, Со-
фия, ул. Димитър Трайкович 1, вх. В, ет. 1, ап. 1, 
срещу Градски съд София, София, бул. Витоша 2; 
Върховен касационен съд на Република България, 

София, бул. Витоша 2; Софийски районен съд, 
София, бул. Цар Борис Трети 54, и контролира-
ща страна Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2, ет. 4.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
393/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 93/2021 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от „Банка ДСК“ – АД, чрез 
адвокат Христиана Димитрова, София, бул. Ви-
тоша 15, ет. 2, срещу Шенгюл Хасан Акиф чрез 
адвокат Галина Найденова, Бургас, ул. Васил 
Левски 16, ет. 3, офис 318.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
649/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 711/2020 по описа на Окръжен съд 
Бургас, подадена от Янчо Тодоров Костадинов чрез 
адвокат Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, 
ет. 1; „Петка турс“ – ООД, чрез адвокат Мима 
Иванова, Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1.

Трето гражданско отделение, пети състав, 
1032/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 363/2021 по описа на Окръжен 
съд Враца, подадена от „Орбита“ – ООД, чрез 
адвокат Мария Генова, Враца, ул. Лукашов 14, 
офис 5, срещу Елеонора Икономова Борисова чрез 
адвокат Лилия Василева, Враца, ул. Полковник 
Кетхудов 15.

НА 7.12.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1638/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
385/2020 по описа на Апелативен съд Велико 
Търново, подадена от Нестор Бисеров Кара-
джов чрез адвокат Николай Димитров, София, 
ул. Христо Белчев 2, полуетаж 4, офис 4, срещу 
Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, Со-
фия, бул. Симеоновско шосе 67А, и трета страна 
Петко Николаев Петков, с. Чомаковци, община 
Червeн бряг, ул. Гео Милев 10.

Второ търговско отделение, 2137/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1813/2020 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Павел Василев Василев чрез адвокат 
Явор Симеонов, София, ж. к. Дружба, бл. 228, 
вх. А, ап. 60, срещу ЗАД „ОЗК-Застрахова-
не“ – АД, чрез адвокат Свилен Стоянов, София, 
ул. Кадемлия 1, ет. 1.

НА 7.12.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, първи състав, 
4161/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 151/2021 по описа на Окръжен съд 
Силистра, подадена от Руска Николова Жекова 
чрез адвокат Веселин Димов Панов, Варна, 
бул. Христо Смирненски, бл. 81, ап. 7; Матей 
Тодоров Жеков чрез адвокат Веселин Димов Па-
нов, Варна, бул. Христо Смирненски, бл. 81, ап. 7, 
срещу Петър Николов Димитров чрез адвокат 
Петрана Ненчева, Силистра, ул. Цар Шишман 18.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
4902/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3818/2020 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Юлия Крумова Дашина чрез 
адвокат Силвия Цветкова, София, бул. Патриарх 
Евтимий 31, ет. 1, срещу „Обединена българска 
банка“ – АД, чрез адвокат Александър Ивайлов 
Тонев, София, район „Оборище“, ул. Дунав 13, 
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ет. 2, и трета страна Иван Костадинов Зашев чрез 
адвокат Станислав Колев Йордански, София, ж.к. 
Левски – зона В, бл. 10, вх. Б, ап. 25.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
4984/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2361/2020 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Николина Иванова Влади-
мирова чрез адвокат Албена Петрова, София, 
ул. Балчик 1 (с вход от ул. Балканджи Йово), 
срещу Столична община – район „Искър“, София, 
бул. Кръстю Пастухов 18.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
239/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1894/2021 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от Ангелина Христова Андреева 
чрез адвокат Елена Стратиева, Варна, бул. Вл. 
Варненчик 79, срещу Недялка Жечева Върбанова 
чрез адвокат Димитринка Жекова Костелянчик, 
Варна, бул. Вл. Варненчик 21, ет. 2, ап. 4.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
903/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 261/2021 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от Вълко Тодоров Гаджалов, 
представляващ „Торгоекспрес“ – ЕООД, гр. Плов-
див, чрез адвокат Асен Делчев Георгиев, Плов-
див, ул. Петко Каравелов 24, срещу Пловдивска 
митрополия – Епархия Пловдив, чрез адвокат 
Емил Александров Киречев, Пловдив, бул. Цар 
Борис Трети Обединител 157, ет. 2.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
1007/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 252/2021 по описа на Окръжен 
съд Разград, подадена от Джелял Сюлейманов 
Мехмедов чрез адвокат Марина Еринг, Разград, 
ул. Цар Асен 10, ет. 1, офис 2; Бюлент Джелялов 
Сюлейманов чрез адвокат Марина Еринг, Разград, 
ул. Цар Асен 10, ет. 1, офис 2, срещу Мустафа 
Исмет Емин чрез адвокат Милена Борисова 
Найденова, Разград, пл. Момина чешма, ет. 2; 
Салиха Сюлюман Емин чрез адвокат Милена 
Борисова Найденова, Разград, пл. Момина чешма, 
ет. 2; Айфер Тюрккан чрез адвокат Красимир 
Кирилов Коцев, Разград, ул. Цар Асен 10, ет. 1, 
ап. 1; Салиха Тезджан чрез адвокат Красимир 
Кирилов Коцев, Разград, ул. Цар Асен 10, ет. 1, 
ап. 1; Нехбер Тезджан чрез адвокат Красимир 
Кирилов Коцев, Разград, ул. Цар Асен 10, ет. 1, 
ап. 1.

Първо гражданско отделение, първи състав, 
1272/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1137/2021 по описа на Окръжен съд 
Бургас, подадена от Петър Николов Петров чрез 
адвокат Николина Андонова Андонова, Бургас, 
ул. Цар Симеон Първи 102, ет. 1, ателие 1, срещу 
Община Бургас, Бургас, ул. Александровска 26, и 
трета страна „Инфра експерт“ – АД, чрез адвокат 
Александър Георгиев Николов, София, бул. Евлоги 
и Христо Георгиеви 117.

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, първи състав, 

3818/2020 по описа на Четвърто гражданско от-
деление, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 4885/2017 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от „Авалон Груп“ – ЕООД, чрез 
адвокат Свилен Митков, София, ул. Хан Крум 3, 
ет. 2; Петьо Първанов Иванов чрез адвокат 
Марина Драгостинова, София, ул. Хан Крум 3, 
ет. 2; Дешка Николова Маргаритова-Иванова чрез 
адвокат Марина Драгостинова, София, ул. Хан 

Крум 3, ет. 2; „Далсия България“ – ЕООД, чрез 
адвокат Мариана Брага, София, ул. Славянска 5, 
ет. 5, офис 30 – 32.

Трето гражданско отделение, втори състав, 
3620/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3413/2020 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Яни Славчев Янев чрез 
адвокат Янко Вакрилов, София, ул. Княз Борис 
Първи 120, срещу „Кредит плюс“ – ООД, чрез 
адвокат Александър Тонев, София, ул. Дунав 13, 
ет. 2.

Трето гражданско отделение, втори състав, 
5052/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 284/2021 по описа на Софийски 
окръжен съд, подадена от Милена Антонова 
Атанасова чрез адвокат Лора Ангелова Ангело-
ва, Сливница, област София, пл. Съединение 2, 
срещу Ивайло Величков Спасов чрез адвокат 
Александър Лозанов Александров, Сливница, 
област София, пл. Съединение 2, ет. 2.

Трето гражданско отделение, втори състав, 
5152/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 236/2021 по описа на Окръжен съд 
Смолян, подадена от Мустафа Ахмедов Юсеинов 
чрез адвокат Камелия Йотова, София, бул. Свети 
Наум 55, срещу „Горубсо – Мадан“ – АД, Мадан, 
ул. Явор 1.

Трето гражданско отделение, втори състав, 
621/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 509/2021 по описа на Окръжен съд Ве-
лико Търново, подадена от ДП НК „Железопътна 
инфраструктура“, Поделение „УДВГД“ – Горна 
Оряховица, Горна Оряховица, ул. Цар Освобо-
дител 97, срещу Красимир Любенов Хаджидосев 
чрез адвокат Преслав Сулов, Горна Оряховица, 
ул. Вичо Грънчаров 2Д.

Трето гражданско отделение, първи състав, 
1480/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 10032/2020 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от Мариан Василев Маринов 
чрез адвокат Христо Николаев Банов, София, 
ж.к. Студенски град, бл. 52, вх. А, ап. 507, срещу 
„Фокс Лазер“ – ЕООД, с управител Дако Пенков 
Лисичков чрез адвокат Петър Станков, София, 
ул. Любен Каравелов 73, ет. 3, ап. 5.

НА 7.12.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1735/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
77/2021 по описа на Апелативен съд Бургас, 
подадена от Застрахователно дружество „Бул 
Инс“ – АД, чрез адвокат Мариан Гочев, София, 
бул. Джеймс Баучер 87, срещу Ирина Щерева Ан-
дреева чрез адвокат Николай Димитров, София, 
ул. Христо Белчев 2, четвърти полуетаж, офис 4; 
Цанка Христова Лекова чрез адвокат Николай 
Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, четвърти 
полуетаж, офис 4.

НА 7.12.2022 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
3876/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 531/2021 по описа на Окръжен 
съд Бургас, подадена от „Електроразпределение 
Север“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Вар-
на, бул. Мария Луиза 21, ет. 2, срещу Красимир 
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Василев Банкин чрез адвокат Таня Иванова, 
Варна, ул. Поп Харитон 8.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
4210/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3795/2020 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2; Халибрям Ибрям 
Дикме чрез адвокат Есен Фикри, София, ул. Три 
уши 6А, бл. 5, ет. 2, офис 10.

Четвърто гражданско отделение, втори със-
тав, 4334/2021, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 54/2021 по описа на Апе-
лативен съд Бургас, подадена от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество, София, 
пл. Света Неделя 6; Тошко Жеков Пачев чрез 
адвокат Преслава Николаева Иванова-Германова, 
София, бул. Симеоновско шосе 120Д, ет. 2, офис 2, 
и страна Прокуратура на Република България, 
София, бул. Витоша 2.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
4570/2021, по касационна жалба срещу решение-
то по гр. дело 15109/2019 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от „Мирела“ – ЕООД, 
София, бул. България 81В, ет. 4, срещу Лина Се-
рафимова Дуева-Димитрова чрез адвокат Ирена 
Илкова Ванчева-Панова, София, бул. Генерал 
Скобелев 59, вх. Г, ет. 3, ап. 10.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
4810/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 196/2021 по описа на Окръжен 
съд Варна, подадена от „Терем – КРЗ Флотски 
арсенал – Варна“ – ЕООД, чрез адвокат Иво Па-
зарджиев, Русе, ул. Цар Фердинанд 3, ет. 2, срещу 
Християн Христов Иванов, Белослав, кв. Мла-
дост, бл. 23, вх. А, ет. 1, ап. 1.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
632/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 1206/2021 по описа на Окръжен 
съд Бургас, подадена от Иван Гроздев Иванов 
чрез адвокат Радостин Станчев, Бургас, ул. Хан 
Крум 38, срещу Милена Йорданова Иванова чрез 
адвокат Мима Кънева, Бургас, ул. Александров-
ска 20, ет. 1, ап. десен.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
766/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3680/2020 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Людмил Борисов Игнатов 
чрез адвокат Илиана Михайлова, София, ул. Княз 
Борис Първи 51, ап. 1, срещу Станислав Алексе-
ев Дюлгерски чрез адвокат Ангелина Тодорова, 
София, ул. Позитано 39.

НА 8.12.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, втори състав, 
758/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 197/2020 по описа на Софийски окръжен 
съд, подадена от Иванка Кирилова Спасова чрез 
адвокат Ани Ценкова, София, ул. Овче поле 122; 
Светослава Георгиева Тодорова чрез адвокат 
Ани Ценкова, София, ул. Овче поле 122; Рени 
Георгиева Петрова чрез адвокат Ани Ценкова, 
София, ул. Овче поле 122; Цветанка Стоянова 
Георгиева чрез адвокат Ани Ценкова, София, 
ул. Овче поле 122; Малинка Стоянова Тодорова 
чрез адвокат Ани Ценкова, София, ул. Овче 
поле 122, срещу Иванка Николова Спасова чрез 

адвокат Емилия Атанасова, Самоков, ул. Отец 
Паисий 2, ет. 2, офис 4.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
800/2022, по касационна жалба срещу решение-
то по гр. дело 409/2020 по описа на Апелативен 
съд Пловдив, подадена от Иванка Александрова 
Сапунджиева чрез адвокат Людмила Иванова 
Велкова, Пловдив, бул. Шести септември 169, 
ет. 3, срещу Димитър Николов Шуманов чрез 
адвокат Елена Атанасова Стойчева, Пловдив, 
ул. Скайлер 12, ет. 3; Неделчо Димитров Шу-
манов чрез адвокат Елена Атанасова Стойчева, 
Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3; Нонка Димитрова 
Шуманова-Станчева чрез адвокат Елена Атана-
сова Стойчева, Пловдив, ул. Скайлер 12, ет. 3.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1375/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 863/2021 по описа на Окръжен съд 
Благоевград, подадена от Максим Иванов Кал-
пачки чрез адвокат Диана Георгиева Башлиева, 
Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 1, 
офис 116, срещу Антонина Олегова Иванова 
чрез адвокат Десислава Грозданова, Благоевград, 
ул. Братя Иванови 1, партер; Стойне Борисов 
Иванов чрез адвокат Десислава Грозданова, 
Благоевград, ул. Братя Иванови 1, партер; Ди-
митър Стойнев Иванов чрез адвокат Десислава 
Грозданова, Благоевград, ул. Братя Иванови 1, 
партер; Бистра Олегова Иванова, София, ж. к. 
Младост 4, бл. 403, вх. 1, ет. 6, ап. 17.

Първо гражданско отделение, втори състав, 
1678/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 2959/2021 по описа на Окръжен 
съд Пловдив, подадена от Елена Димитрова 
Тодорова чрез адвокат Валентин Ройнов, Асе-
новград, ул. Трети март 34, ет. 2, офис 1, срещу 
Власи Димитров Сарафов чрез адвокат Любомир 
Петков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен Втори 7, 
ет. 3; Елена Любенова Сарафова чрез адвокат 
Любомир Петков, Асеновград, ул. Цар Иван Асен 
Втори 7, ет. 3.

НА 8.12.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, трети състав, 
4250/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 4518/2017 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Иван Тодоров Чолаков чрез 
адвокат Сирма Томова, София, пл. Света Неде-
ля 4, ет. 4, срещу „Авива“ – ООД, чрез адвокат 
Майер Йосиф Герон, София, ул. Искър 16, вх. Б, 
ет. 3; ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан 
Караджа 2.

НА 8.12.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1953/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
684/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Диана Иванова Божилова чрез адво-
кат Ваня Костова, Пловдив, ул. Героги Бенев 14; 
Антоанета Димитрова Божилова чрез адвокат 
Ваня Костова, Пловдив, ул. Георги Бенев 14; 
Иван Божилов Божилов чрез адвокат Ваня 
Костова, Пловдив, ул. Георги Бенев 14, срещу 
„Монро“ – ЕООД, чрез адвокат Николай Пенев, 
Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7, ет. 3; Емил Благоев 
Симеонов чрез адвокат Янко Радунчев, Пловдив, 
ул. Христо Г. Данов 43, партер.
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Първо търговско отделение, 2206/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
298/2021 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Стефан Евгениев Таренгов чрез адвокат 
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, срещу 
ЗК „Лев Инс“ – АД, София, бул. Симеоновско 
шосе 67А, и трета страна Николай Вергилов 
Алексиев, Плевен, ул. Добри Чинтулов, ет. 1, ап. 1.

НА 12.12.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, първи състав, 
3502/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3131/2020 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от Иван Николов Филипов 
чрез адвокат Величка Тенова, Пловдив, ул. Опъл-
ченска 4, ет. 1 (надпартерен), срещу Коста Николов 
Костов чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, 
ул. Йоаким Груев 38, ет. 2; Анка Димитрова Ко-
стова чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, 
ул. Йоаким Груев 38, ет. 2.

Второ гражданско отделение, първи състав, 
112/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 173/2021 по описа на Окръжен съд 
Търговище, подадена от Петър Иванов Станев чрез 
адвокат Цветелин Николов Игнатов, Търговище, 
ул. Преслав 2, срещу Тодорка Златева Николо-
ва, Попово, ул. Христо Ботев 37; Ваня Дончева 
Иванова, Попово, ул. Христо Ботев 37; Христо 
Дончев Иванов, Попово, ул. Христо Ботев 37.

Второ гражданско отделение, първи състав, 
437/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 17/2021 по описа на Окръжен 
съд Благоевград, подадена от Витка Георгиева 
Петрова чрез адвокат Парашкева Иванова Зо-
тева, Благоевград, ул. Тодор Александров 43Б, 
ет. 2; Николай Славчов Костадинов чрез адво-
кат Парашкева Иванова Зотева, Благоевград, 
ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2, срещу Илиана 
Иванова Иванова, Благоевград, бул. Св. св. Ки-
рил и Методий 2, вх. А, ет. 6, ап. 12; Светлана 
Иванова Паскалчева, Благоевград, бул. Асен 
Христов 25, ет. 3, ап. 6; Весела Димитрова Стан-
кова, Благоевград, ул. Райко Жинзифов 18, ет. 1, 
ап. 1; Кирил Димитров Станков, с. Българчево, 
област Благоевград; Атанас Тодоров Попов чрез 
адвокат Елена Атанасова Попова, Благоевград, 
ул. Васил Мечкуевски 32, ет. 1, офис 4; Георги 
Тодоров Попов чрез адвокат Елена Атанасова 
Попова, Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 32, 
ет. 1, офис 4; Румен Тодоров Попов чрез адвокат 
Елена Атанасова Попова, Благоевград, ул. Васил 
Мечкуевски 32, ет. 1, офис 4; Стефан Методиев 
Китанов, Изгрев, ул. Трети март 7; Венцислав 
Стефанов Китанов, Благоевград, ул. Лале 6; Иван 
Стефанов Китанов, Благоевград, ул. Кръстьо 
Асенов 4, ет. 2; Петър Георгиев Петров, Благо-
евград, ж. к. Еленово, бл. 26, ет. 7, ап. 21; Зойка 
Димитрова Теодосиева, Благоевград, ул. Васил 
Левски 3, вх. В, ет. 1, ап. 2; Спасунка Димитрова 
Гошева, с. Изгрев, община Благоевград, ул. На-
дежда 16; Кирил Христов Георгиев, с. Изгрев, 
община Благоевград, ул. Трети март 9; Веска 
Стойчова Станкова, с. Изгрев, община Благоев-
град, ул. Трети март 3; Румяна Спасова Главучева, 
с. Изгрев, община Благоевград, ул. Предел 5; 
Бойка Димитрова Николова, с. Изгрев, община 
Благоевград, ул. Васил Левски 67; Мария Бори-
сова Кьосева, с. Изгрев, община Благоевград, 

ул. Васил Левски 87; Софка Ангелова Шопска, 
Благоевград, ул. Яне Сандански 5, вх. А, ет. 3, 
ап. 9; Тончо Ангелов Михалков, с. Изгрев, общи-
на Благоевград, ул. Иглика 5; Кирил Запрянов 
Петров, с. Изгрев, община Благоевград, ул. Иг-
лика 3; София Запрянова Стамболийска, Благо-
евград, ж. к. Еленово, бл. 92, ет. 5, ап. 13; Елка 
Запрянова Петрова, Благоевград, ж.к. Еленово, 
бл. 92, ет. 5, ап. 13.

Второ гражданско отделение, първи състав, 
454/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 296/2021 по описа на Окръжен съд 
Ловеч, подадена от Цветан Генчев Цветанов чрез 
адвокат Антон Стефанов, София, ул. Странджа 4, 
ет. 4, ап. 6, срещу Николай Петров Павлов чрез 
адвокат Боян Рангелов, София, ж. к. Сердика, 
бл. 12, ап. 31.

Второ гражданско отделение, първи състав, 
883/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 346/2021 по описа на Апелативен съд 
Бургас, подадена от „Еко Клима 11“ – ЕООД, 
чрез адвокат Иван Танев, Бургас, ул. Македония 
61 – 63, партерен етаж, офис 1, срещу Константин 
Христов Власев чрез адвокат Бердж Хаджолян, 
Варна, ул. Цар Асен 11 А; Християна Христова 
Власева чрез адвокат Бердж Хаджолян, Варна, 
ул. Цар Асен 11; Нина Иванова Власева чрез ад-
вокат Бердж Хаджолян, Варна, ул. Цар Асен 11А.

НА 12.12.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 1926/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3657/2020 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от ЗД „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс 
Баучер 87, ет. 2, срещу Теодора Денчева Стефанова 
чрез адвокат Нелия Мънкова, София, ул. Веслец 6, 
ет. 3, ап. 8.

НА 12.12.2022 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 4537/2021, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 6606/2020 по описа на 
Софийски градски съд, подадена от „Бюти Кон-
султ“ – ЕООД, чрез адвокат Владимир Георгиев 
Пенев, София, ул. Добри Войников 29, ет. 3, ап. 5, 
срещу Министерство на вътрешните работи, Со-
фия, ул. Шести септември 29; СК „Левски“, Со-
фия, ул. Тодорини кукли 47; „Спарта 2000“ – АД, 
София, бул. Арсеналски 4.

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 5156/2021, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 316/2021 по описа на Апе-
лативен съд Пловдив, подадена от Прокуратура 
на Република България, София, бул. Витоша 2; 
Георги Димитров Загорски чрез адвокат Иглика 
Василева, София, ул. Марко Балабанов 4а, ет. 4, 
Адвокатско дружество Доковска, Атанасов и 
съдружници.

Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 73/2022, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 439/2020 по описа на Окръ-
жен съд Кюстендил, подадена от „Райфайзенбанк 
България“ – ЕАД, чрез юрисконсулт Десислава 
Илиева, София, ул. Николай Гогол 18 – 20, срещу 
Мирослав Иванов Милчев чрез особен пред-
ставител Васил Славев Кьосев, София, ул. Цар 
Асен 5, ет. 1, ап. 7.
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Четвърто гражданско отделение, четвърти 
състав, 1753/2022, по касационна жалба срещу 
решението по гр. дело 422/2021 по описа на Ок-
ръжен съд Видин, подадена от Борис Атанасов 
Смилянков чрез адвокат Ирина Игнатова, София, 
ул. Алабин 33А, ет. 1, кантора 124, срещу Даниела 
Иванова Максимова чрез адвокат Рени Длъгне-
кова, Видин, ул. Шести септември 5.

НА 13.12.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 
4575/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 246/2021 по описа на Окръжен съд 
Пазарджик, подадена от ЧСИ Добромир Ива-
нов Даскалов чрез адвокат Георги Карастоянов, 
Пловдив, бул. Марица 154, вх. А, ет. 3, офис А8; 
Димитрина Крайчева Михайлова чрез адвокат 
Лъчезар Кръстев, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, 
ет. 1; Маргарита Валентинова Михайлова чрез 
адвокат Лъчезар Кръстев, Пазарджик, ул. Иван 
Вазов 18, ет. 1; Ангелина Атанасова Заева, Ви-
ноградец, община Септември, ул. Трета 2, срещу 
„Николетти“ – АД, чрез адвокат Стоян Бабачев, 
Пазарджик, ул. Хан Омуртаг 2, ет. 2.

Второ гражданско отделение, трети състав, 
4989/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 125/2021 по описа на Окръжен 
съд Благоевград, подадена от Валери Борисов 
Георгиев чрез адвокат Сайфие Бузгьова, Благо-
евград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2, срещу 
Дарина Борисова Пеева чрез адвокат Детелина 
Даутева, Благоевград, ул. Тодор Александров 43, 
вх. А, ет. 2, ап. 3.

Второ гражданско отделение, трети състав, 
5086/2021, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 595/2019 по описа на Окръжен съд 
Ловеч, подадена от Йордан Минков Цветков чрез 
адвокат Стефка Спиридонова, Ловеч, ул. Търгов-
ска 21, ет. 2, офис 207, срещу Пенка Тотева Бенева 
чрез адвокат Венелин Ангелов, Троян, ул. Ангел 
Кънчев 4; Боряна Йорданова Бенева чрез адвокат 
Венелин Ангелов, Троян, ул. Ангел Кънчев 4.

Второ гражданско отделение, трети състав, 
206/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3759/2020 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Георги Стефанов Хрис-
тов чрез адвокат Светозар Стоянов Арнаудов, 
София, бул. Цар Борис Трети 19, партер, срещу 
„ПИК Нюз“ – ЕООД, чрез адвокат Анна Илчева 
Серафимова, София, бул. Стефан Стамболов 1, 
ет. 1, офис 1.

Второ гражданско отделение, трети състав, 
1207/2022, по касационна жалба срещу решение-
то по гр. дело 10440/2020 по описа на Софийски 
градски съд, подадена от Григор Николаев Върла-
ков чрез адвокат Денис Петков Ангелов, София, 
ул. Антим Първи 53, ет. 2, срещу Григор Живков 
Върлаков чрез адвокат Ваня Георгиева Ангелова, 
София, ул. Граф Игнатиев 9, вх. Б, ет. 1, офис 1.

НА 13.12.2022 Г. ОТ 9,30 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, трети състав, 
1652/2020, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 475/2019 по описа на Окръжен съд 
Благоевград, подадена от Нели Георгиева Трен-
чева, Разлог, ул. Бяла река 34, срещу Надежда 
Крумова Мишева, Разлог, ул. Бяла река 36, и 

страна Илиана Димитрова Ваканина-Чучукова, 
Благоевград, бул. Св. св. Кирил и Методий 8Б, 
ет. 3, ап. 10.

НА 13.12.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
1308/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2478/2021 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Прокуратура на Репуб-
лика България чрез процесуален представител 
Антоанета Панчева, София, бул. Витоша 2; Явор 
Валентинов Симеонов чрез адвокат Камен Ми-
халков, София, ул. Цар Асен 8, ет. 1, ап. 2.

Четвърто гражданско отделение, втори състав, 
1616/2022, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 778/2021 по описа на Софийски 
окръжен съд, подадена от Иванка Кирилова Ми-
ланова чрез адвокат Христо Якимов, Ботевград, 
ул. Севаст Огнян 4, ет. 3, офис 2, срещу „Джи 
и Фармасютикълс“ – ООД, чрез юрисконсулт 
Константин Ламбев, София, бул. Цар Борис 
Трети 100, вх. Б, ет. 1, ап. 2.

НА 13.12.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 1624/2021, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3067/2020 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Нешка Стефанова Будева чрез адвокат 
Свилен Стоянов, София, ул. Кадемлия 1, ет. 1, 
срещу Застрахователно акционерно дружество 
„ДаллБогг: Живот и Здраве“ – АД, чрез адвокат 
Владо Пенчев, София, бул. Г. М. Димитров 1.

НА 14.12.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, втори състав, 
1610/2021, по касационна жалба срещу решени-
ето по гр. дело 366/2020 по описа на Софийски 
окръжен съд, подадена от Марин Йорданов 
Йорданов чрез адвокат Десислава Георгиева, 
София, ул. Ивайло 12, ет. 3, ап. 8; Тана Исакова 
Йорданова чрез адвокат Десислава Георгиева, 
София, ул. Ивайло 12, ет. 3, ап. 8, срещу Сне-
жанка Николова Велинова, София, ж. к. Люлин, 
бл. 231, вх. Б, ет. 6, ап. 45.

Второ гражданско отделение, втори състав, 
1128/2022, по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 657/2021 по описа на Окръжен съд Па-
зарджик, подадена от Осман Рифатов Чаушев чрез 
адвокат Елица Стоянова, Пазарджик, ул. Иван 
Вазов 8, ет. 1, офис 6; Ренгинар Рифатова Ефен-
диева чрез адвокат Елица Стоянова, Пазарджик, 
ул. Иван Вазов 8, ет. 1, офис 6, срещу Красимир 
Янков Михайлов, Пещера, ул. Орешака 28; Мария 
Атанасова Филипова, Пещера, ул. Орешака 28; 
Рени Сталева Камберова, Пещера, ул. Проф. 
Янко Янев 3.
6648

Административният съд – Велико Търново, 
на основание чл. 181, ал. 1 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил 
протест на прокурор в Окръжната прокурату-
ра – Велико Търново, против части от Наредба-
та за определяне и администриране на местни 
такси и цени на услуги, предоставени от Община 
Сухиндол, приета с Решение № 104 по протокол 
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№ 21.10.2021 г. на Общинския съвет – Стражица, 
изменена с Решение № 170 от 29.04.2021 г. и Ре-
шение № 320 от 30.08.2022 г. Образувано е адм. 
д. № 614/2022 г. по описа на Административния 
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни 
могат да се присъединят към оспорването до 
първото съдебно заседание. Делото е насрочено 
за 25.11.2022 г. от 9,30 ч.
6745

Административният съд – Велико Търново, на 
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопро-
цесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест 
на прокурор в Окръжната прокуратура – Велико 
Търново, против разпоредбите на чл. 36, т. 16 от 
Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на терито-
рията на община Велико Търново с искане за 
обявяване на нейната нищожност и чл. 68, ал. 1 
от същата наредба с искане за нейната отмяна 
като незаконосъобразна. Образувано е адм. д. 
№ 663/2022 г. по описа на Административния 
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни 
могат да се присъединят към оспорването до 
първото съдебно заседание. Делото е насрочено 
за 16.12.2022 г. от 10 ч.
6805

Административният съд – Пловдив, съоб-
щава, че въз основа на Заповед № АК-04-7 от 
29.09.2022 г. на областния управител на област 
Пловдив е образувано производство за оспорва-
не на Наредбата за изменение и допълнение на 
Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Община 
Първомай – в частта на § 11, с който се изменя 
чл. 31, ал. 2 в текста на: „Срокът на договора за 
аренда не може да бъде… по дълъг от 30 години“, 
приета с Решение № 326, взето с протокол № 37 
от 31.08.2022 г. на редовно заседание на Общин-
ския съвет – Първомай. Образувано е адм. д. 
№ 2505/2022 г. по описа на Административния 
съд – Пловдив, XXV състав.
6716

Административният съд – Пловдив, на основа-
ние чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, 
че е образувано адм. д. № 2407 по описа за 2022 г. 
на Административния съд – Пловдив, по жалба 
на Добромир Стефанов Стефанов против чл. 40, 
ал. 1, 2 и 4, чл. 42 от Наредбата за организацията 
на движението и паркирането на територията на 
община Пловдив.
6804

Административният съд – София-град, на ос-
нование чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопро-
цесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба 
от „Фармпро“ – ООД, против Заповед № РД-449 
от 31.05.2022 г. на министъра на околната среда 
и водите, с която на основание чл. 67, ал. 4, т. 2 
и чл. 115, ал. 1, т. 14 от Закона за биологичното 
разнообразие е забранен вносът и развъждането 
на Американска норка (визон) (Neovison vison) на 
територията на Република България, по която е 
образувано адм. д. № 6299/2022 г., насрочено за 
разглеждане в публично съдебно заседание на 
10.02.2023 г. от 9,30 ч.
6747

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е 
постъпила жалба от Тошо Иванов Колев от с. 

Лясково, община Стара Загора, с искане за отмяна 
на Решение № 1779 от 30.06.2022 г. на Общинския 
съвет – Стара Загора, за одобряване на окончате-
лен проект за общ устройствен план на община 
Стара Загора в частта му относно територия 
за озеленяване 7/Оз, в която попадат поземлен 
имот с идентификатор 68850.527.1073 по КК на гр. 
Стара Загора и поземлен имот с идентификатор 
68850.527.1072 по КК на гр. Стара Загора, двата с 
адрес Стара Загора, кв. Железник – разширение. 
По оспорването е образувано адм. д. № 485/2022 г. 
по описа на Административния съд – Стара Загора. 
Заинтересованите лица могат да подадат заявление 
за конституирането им като ответници в произ-
водството по адм. д. № 485/2022 г. в едномесечен 
срок от деня на обнародване на съобщението в  
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е 
със съдържание, отговарящо на изискванията на 
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да 
се приложат писмени доказателства, удостове-
ряващи качеството на заинтересовано лице на 
заявителя. Със заявлението е недопустимо да 
се правят искания за отмяна на индивидуалния 
административен акт, както и за присъединяване 
към подадената жалба.
6690

Административният съд – Стара Загора, на 
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по 
жалбата на Боян Иванов Богданов е образувано 
адм. д. № 497/2022 г. по описа на Администра-
тивния съд – Стара Загора, с която се оспорва 
Решение № 1779 по протокол № 40 от проведено на 
30.06.2022 г. заседание на Общинския съвет – Ста-
ра Загора, с което е одобрен окончателен проект на 
общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, 
с изключение на територията на парк „Бедечка“, в 
частта му относно територия за озеленяване, със 
специфично предназначение – за гробищен парк, 
в която попада поземлен имот с идентификатор 
52252.527.10.59, намиращ се в м. До селото, в 
землище на с. Ново село, община Стара Загора, 
целият с площ 11 586 кв. м. Заинтересованите 
лица по чл. 127, ал. 13 от ЗУТ могат да подадат 
заявления за конституирането им като ответници 
в производството в едномесечен срок от деня 
на обнародване на оспорването. Заявлението на 
заинтересованите лица за конституирането им 
като ответници по делото следва да има съдър-
жанието по чл. 218, ал. 4 от ЗУТ.
6742

Окръжният съд – Монтана, гр. отделение, 
указва на Демир Ницевич, роден на 10.10.1994 г., 
гражданин на Република Сърбия, без регистриран 
адрес в РБ и с неизвестен адрес в чужбина, че 
има качеството на ответник по гр.д. № 303/2022 г. 
по описа на МОС, образувано по предявен иск с 
правно основание чл. 62, ал. 2 от СК от Василена 
Ивайлова Бойчева от с. Боровци, община Берко-
вица, ул. Дунав № 3. Съдът указва на същия, че в 
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ следва да се яви в деловодството на 
Окръжния съд – Монтана, за да получи исковата 
молба с приложенията за отговор в едномесечен 
срок, като следва да посочи съдебен адресат в 
страната, в противен случай делото ще се гледа 
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6791
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Плевенският окръжен съд призовава ответ-
ницата Естер Темитопе Икеолува Аджай, родена 
на 24.08.1989 г., в момента с неизвестен по делото 
адрес, да се яви в канцеларията на Плевенския 
окръжен съд – стая № 109, в двуседмичен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ за по-
лучаване на препис от исковата молба и прило-
женията към нея за отговор по чл. 131 от ГПК 
по гр. д. № 326/2022 г. по описа на Окръжния 
съд – Плевен. Гражданско дело № 326/2022 г. по 
описа на Плевенския окръжен съд е заведено от 
„Райфайзенбанк България“ – ЕАД, София (сега 
„Кей Би Си Банк България“ – ЕАД, София). В 
случай че не се яви, за да получи съдебните кни-
жа в указания срок, съдът ще є назначи особен 
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6746

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние, 1-16 състав, призовава Изучкуву Еджикеме 
Ебосие с последен адрес София, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда на 30.01.2023 г. в 13,30 ч. 
като ответник по гр. д. № 6340/2017 г., заведено 
от „Банка ДСК“. Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6699

Софийският градски съд, гражданско отделе-
ние, І-22 състав, съобщава, че е образувано гр. д. 
№ 6079/2022 г. по иск за банков кредит FL1140583, 
заведен от „Юробанк България“ – АД, с ЕИК 
000694749, със седалище и адрес на управление: Со-
фия, район „Витоша“, ул. Околовръстен път № 260, 
представлявано от Димитър Шумаров – изпъл-
нителен директор на „Юробанк България“ – АД, 
и Петя Николова Димитрова – изпълнителен 
директор на „Юробанк България“ – АД, чрез адв. 
Даниел Еленков, АС – Димитров и съдружници, 
с имейл адрес elenkov@gmail.com и със съдебен 
адрес: София, ул. Св. св. Кирил и Методий 
№ 84, ет. 4, срещу Самуел Пиетропаоли, ЕГН: 
1003387587, адрес: София, ул. Княгиня Клемен-
тина № 4, ет. 5, ап. 13, който като ответник по 
делото в едноседмичен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ може да подаде писмен от-
говор на исковата молба по реда на чл. 131 ГПК, 
като същата се намира в деловодството на съда.
6827

Районният съд – Бяла, съгласно разпореждане 
в з.з. № 973 от 10.10.2022 г. по гр. д. № 725/2022 г. 
да се направи обявление чрез публикация в не-
официалния раздел на „Държавен вестник“, като 
се уведоми Далишад Ибрахим Мохамад, род. на 
1.07.1972 г., с неизвестен адрес в страната и в 
чужбина, за образуваното гр. дело с предявен иск 
по чл. 49 от СК, като є се укаже, че следва да 
се яви в Районния съд – Бяла, канцеларията на 
деловодството, в двуседмичен срок от обнародва-
нето на съобщението в „Държавен вестник“, за да 
получи препис от исковата молба и приложенията 
към нея, като в противен случай делото ще бъде 
разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6696

Районният съд – Кюстендил, гражданско 
отделение, ХV състав, призовава Анарал Ислам/
Anaral Islam, роден на 7.10.1985 г., с неизвестен 
адрес в чужбина и в Република България, като 
ответник по гр. д. № 1722 от описа на съда за 
2022 г. в двуседмичен срок от обнародването на 
настоящото съобщение в „Държавен вестник“ да 

се яви в канцеларията на Районния съд – Кюс-
тендил, за да получи препис от исковата молба 
и приложенията към нея, депозирана от Гюлка 
Божидарова Владова, ЕГН 8601172850, с която 
против него е предявен иск с правно основание 
чл. 49, ал. 1 от СК – за прекратяване на склю-
чения между страните граждански брак. В ед-
номесечен срок от получаването им ответникът 
може да подаде отговор на исковата молба по 
реда на чл. 131 от ГПК. Ако лицето не се яви за 
получаване на съдебните книжа в указания срок, 
съдът ще му назначи особен представител – арг. 
от разп. на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6683

Районният съд – Кюстендил, уведомява Свет-
лана Юриевна Стасюк, родена на 6.03.1976 г. в гр. 
Петербург, Русия, че на основание предявения 
против нея от Андрей Димитров Стоилов, ЕГН 
7304262867, от Кюстендил, ул. Асен Златаров № 32, 
съдебен адрес – Кюстендил, ул. Търговска № 2, 
чрез адв. Антоанета Винарова от Адвокатската 
колегия – Кюстендил, иск да бъде прекратен 
сключеният между страните на 23.02.2018 г. в 
Кюстендил граждански брак, без съдът да се 
произнася по въпроса за вината, е образувано 
гр. д. № 1660/2022 г. на КРС, преписи от иско-
вата молба и доказателствата по което може да 
получи в едномесечен срок от обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“ от деловод-
ството на съда, намиращо се в съдебната палата 
на Кюстендил – ул. Гopoцвeтнa № 31, ет. 1, срещу 
представяне на документ за самоличност. Указва, 
че при неизпълнение на това указание производ-
ството по делото ще бъде прекратено.
6685

Районният съд – Смолян, съобщава на Есме-
ралда Йосиф Зиу, родена на 17.09.1987 г., граж-
данка на Албания, с неизвестен към момента 
адрес за призоваване, като ответница по гр. д. 
№ 874/2022 г. по описа на Районния съд – Смолян, 
образувано по предявен от Венцислав Стефанов 
Кондилов иск с правно основание чл. 49 от СК, 
че следва в двуседмичен срок от обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“ да се яви в 
канцеларията на съда за получаване на препис от 
исковата молба и приложенията към нея ведно 
със съобщение с указанията за писмен отговор 
в едноседмичен срок съгласно чл. 131 от ГПК. 
Указва на Есмералда Йосиф Зиу, че ако въпре-
ки публикацията не се яви в съда, за да получи 
книжата по делото, ще є бъде назначен особен 
представител съгласно чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6802

Ямболският районен съд, гражданско от-
деление, уведомява Оскар Канудас Руз, роден 
на 22.06.1974 г. в гр. Барселона, гражданин на 
Испания, с неизвестен адрес и без регистриран 
постоянен и настоящ адрес в Република България, 
че е ответник по гр. д. № 2440/2022 г. по описа 
на Районния съд – Ямбол, на основание чл. 49, 
ал. 1 от СК – иск за прекратяване на граждански 
брак, като му указва, че в двуседмичен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ следва да 
се яви в деловодството на ЯРС за връчване на 
книжата по делото по чл. 131 ГПК. Ответникът 
да посочи съдебен адрес, в противен случай де-
лото ще се гледа при условията на чл. 48 ГПК.
6684
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Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 153, 
ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 172 от 19.01.2022 г. 
на КПКОНПИ съобщава, че е образувано гр. д. 
№ 111/2022 г. за отнемане в полза на държавата на 
имущество от Пейчо Димитров Касъров, Веселка 
Петрова Игнатова, и двамата с постоянен адрес: 
София, район „Лозенец“, ул. Цветна градина № 27, 
ет. 2, ап. 5, и „Агрокас“ – ЕООД, със седалище и 
адрес на управление: София, ул. Цветна градина 
№ 27, ет. 2, ап. 5, представлявано от Веселка 
Петрова Игнатова, с цена на иска в размер 
569 639,73 лв. за отнемане на следното имущество:

На основание чл. 144 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от Веселка Петрова Игнатова, ЕГН 
7710103215, с цена на иска 5000 лв.:

 – 500 дружествени дяла с равностойност 
5000 лв. от капитала на „Агрокас“ – ЕООД, ЕИК 
200740472.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Веселка Петрова Игнатова, 
ЕГН 7710103215, с цена на иска 1500 лв.:

 – 10 дружествени дяла с равностойност 
500 лв. от капитала на „Булвек Груп“ – ЕООД, 
ЕИК 204170322;

 – 100 дружествени дяла с равностой-
ност 1000 лв. от капитала на „ВС Агро Кон-
султ“ – ЕООД, ЕИК 203497004.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Веселка Петро-
ва Игнатова, ЕГН 7710103215, с цена на иска 
102 876,82 лв.:

 – Сумата в размер 65 797,82 лв., представ-
ляваща предоставен паричен заем на „Булвес 
77“ – ЕАД, през 2016 г.;

 – Сумата в размер 36 000 лв., представля-
ваща възстановен паричен заем от „Биолиа 
серт“ – ЕООД, през 2017 г.

 – Сумата в размер 1079 лв., представляваща 
вноска по разплащателна сметка № BG96 BUIN 
9561 1000 4504 76, открита в „Алианц Банк“ – АД, 
от трето лице.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Пейчо Димитров 
Касъров, ЕГН 6602019100, с цена на иска 12 562,91 лв.:

 – Сумата в размер 12 562,91 лв., представля-
ваща изтеглена начислена лихва от безсрочен 
депозит № BG70 KORP 9220 4027 6579 01 в левове, 
открит в „КТБ“ – АД.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „Агрокас“ – ЕООД, ЕИК 200740472, 
с цена на иска 383 700 лв.:

 – Недвижим имот, намиращ се в с. Генерал 
Инзово, община „Тунджа“, област Ямбол: поземлен 
имот 670 с площ 355 кв. м, кв. 64, заедно с изгра-
дените в имота: масивна стопанска сграда – цех 
с площ 300 кв. м, и навес с площ 55 кв. м, при 
граници на ПИ от всички страни – празно об-
щинско място. Пазарна стойност на недвижимия 
имот към настоящия момент – 72 000 лв. Не-
движимият имот, придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба № 112 от 12.06.2014 г., том II, 
рег. № 2639, нот. дело № 213/2014 г., е собственост 
на „Агрокас“ – ЕООД, ЕИК 200740472.

 – Недвижим имот, намиращ се в гр. Бургас, 
кв. Крайморие, ул. Христо Арнаудов № 21, ет. 2: 
жилище – апартамент 3, представляващ самосто-
ятелен обект с идентификатор № 07079.830.109.1.4, 
със застроена площ 92,80 кв. м, състоящ се от 

дневна, две спални, кухня, тоалетна – баня, 
килер, коридор, ведно с 13,68 ид. части от об-
щите части на сградата и съответното право на 
строеж върху терена, възлизащо на 108,53 кв. м, 
който само стоятелен обект попада в сграда № 1, 
изградена в поземлен имот с идентификатор 
07079.830.109.  Пазарна стойност на недвижимия 
имот към момента на придобиване – 144 000 лв. 
Недвижимият имот, придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба № 210 от 26.06.2014 г., том ІІ, 
рег. № 3282, нот. дело № 180/2014 г., е собственост 
на „Агрокас“ – ЕООД, ЕИК 200740472. 

 – Недвижим имот, намиращ се в с. Кабиле, 
община „Тунджа“, област Ямбол: поземлен имот 
466 с площ 930 кв. м, за който е отреден УПИ 
Х-97, целият с площ 830 кв. м, в кв. 9, заедно с 
изградените в имота: жилищна сграда с площ  
60 кв. м и два гаража с обща площ 36 кв. м. 
Пазарна стойност на недвижимия имот към на-
стоящия момент – 45 000 лв. Недвижимият имот, 
придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
№ 111 от 12.06.2014 г., том ІІ, рег. № 2637, нот. дело 
№ 212/2014 г., собственост на „Агрокас“ – ЕООД, 
ЕИК 200740472. 

 – Недвижим имот, намиращ се в гр. Ямбол, 
ул. Цар Иван Александър № 7, вх. В, ет. 1: жи-
лище – апартамент № 45, самостоятелен обект с 
идентификатор № 87374.542.29.3.45, със застроена 
площ 75,25 кв. м, състоящ се от две стаи, кухня, 
коридор, сервизни помещения, две тераси, заед-
но с прилежащото му избено помещение № 3 с 
площ 6,52 кв. м, както и таванско помещение 
№ 3 с площ 5,37 кв. м, ведно с 1,082 % ид. час-
ти от общите части на сградата и съответното 
отстъпено право на строеж върху терена, кой-
то самостоятелен обект попада в сграда № 3, 
изградена в поземлен имот с идентификатор 
№ 87374.535.29. Пазарна стойност на недвижи-
мия имот към настоящия момент – 54 700 лв. 
Недвижимият имот, придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба № 103 от 6.06.2014 г., том ІІ, 
рег. № 2529, нот. дело № 206/2014 г., е собственост 
на „Агрокас“ – ЕООД, ЕИК 200740472.

 – Лек автомобил „Мерцедес МЛ 320 
ЦДИ“ с рег. № СА 8637 НА, собственост 
на „Агрокас“ – ЕООД, ЕИК 200740472. Па-
зарна стойност към настоящия момент –  
68 000 лв. 

На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Агрокас“ – ЕООД, ЕИК 
200740472, с цена на иска 64 000 лв.:

 – Сумата в размер 61 000 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчуждения с нотариален 
акт за покупко-продажба № 012 от 21.12.2018 г., 
том VII, рег. № 8891, нот. дело № 984/2018 г., 
недвижим имот.

 – Сумата в размер 3000 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил 
„Фолксваген Голф“ с рег. № С 8815 МС. 

Гражданско дело № 111/2022 г. по описа на 
БОС е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 27.02.2023 г. от 9 ч. В дву-
месечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ на обявлението третите заинтересовани 
лица, които претендират самостоятелни права 
върху имуществото, предмет на отнемане в 
настоящия процес, могат да встъпят в делото, 
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като предявят съответния иск пред Бургаския 
окръжен съд по делото.
6679

Окръжният съд – Пловдив, гражданско ис-
ково отделение, на основание чл. 155, ал. 1 
от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. 
№ 2197/2021 г. по описа на съда, ІII граждански 
състав, искова молба вх. № 8810/25.08.2021 г., 
уточнена с молба вх. № 15087/7.06.2022 г., от 
Комисията за противодействие на корупция-
та и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество (КПКОНПИ) – София, БУЛСТАТ 
129010997, с адрес за призоваване: гр. Пловдив, 
бул. Санкт Петербург № 67, ет. 4, срещу И. Д. 
Ч., ЕГН **********; И. И. Ч., ЕГН **********; А. 
С. Л., ЕГН **********; Б. Д. Т., ЕГН **********, 
и Л. В. Т., ЕГН **********, с която на основание 
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 2302 
от 18.08.2021 г. на КПКОНПИ се иска отнемане 
в полза на държавата на имущество на обща 
стойност 373 286,16 лв., както следва:

1. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от И. И. Ч., ЕГН *********:

– самостоятелен обект в сграда с идентифика-
тор № 56784.537.217.2.7, с адм. адрес: гр. Пловдив, 
район „Западен“, ул. Коматевско шосе № 64-А, 
бл. 2А, ет. 2, ап. 7, който СОС се намира в 
сграда № 2, разположена в ПИ с идентификатор 
56784.537.217, с предназначение на обекта: жили-
ще, апартамент, с площ 62,55 кв. м, при граници 
и съседи: на същия етаж – 56784.537.217.2.6 и 
56784.537.217.2.8; под обекта – 56784.537.217.2.3 и 
56784.537.217.2.4; над обекта – 56784.537.217.2.11 и 
56784.537.217.2.10, ведно с 0,901 % ид.ч. от ПИ с 
идентификатор 56784.537.217, в който е построена 
сградата, намиращ се в Пловдив, местност Тер-
зиите, с площ 5476 кв. м, с трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, с начин на трайно 
ползване – ниско застрояване; при граници и 
съседи: 56784.537.45; 56784.537.218; 56784.537.381; 
56784. 537.380; 56784. 537.4 4; 56784. 537.319; 
56784.537.42, придобити с нот. акт № 180 от 2019 г., 
том 1, peг. № 3573, дело № 146/2019 г., вписан в 
СВ – Пловдив, под № 15, том 44, дв. вх. рег. № 1 
15437/6.06.2019 г., с цена в размер на 100 000 лв.

2. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от А. С. Л., ЕГН **********:

– поземлен имот с пл. № 635, с площ 1415 
кв. м, по графични данни, а по нотариален 
акт – с площ 1420 кв. м, в квартал 55, по плана 
на с. Бъта, община Панагюрище, за който ПИ 
по дворищно-регулационния план на с. Бъта 
от 1983 г. се отреждат УПИ XXVII-635 и УПИ 
XXVI-635 от кв. 55, намиращ се в с. Бъта, общи-
на Панагюрище, област Пазарджик, при съседи: 
от север – ПИ с пл. № 636 и ПИ с пл. № 637; 
от изток – ПИ с пл. № 639; от запад – ПИ с пл. 
№ 634 и ПИ с пл. № 633; от юг – път, който ПИ е 
придобит с нот. акт, вписан в СВ – Панагюрище, 
с акт № 71, том 4, дв. вх. рег. № 977/18.07.2019 г., 
с цена в размер на 8000 лв.

3. На основание чл. 146 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от Б. Д. Т., ЕГН **********, и от Л. В. 
Т., ЕГН **********:

– 1/2 ид.ч. от следните недв. имоти, придобити 
с нот. акт, вписан в СВ – Пловдив, с акт № 144, 
том 75, дв. вх. рег. № 26929/1.09.2017 г., с цена в 
размер общо на 64 350 лв.:

а) поземлен имот с площ 750 кв. м, намиращ 
се в с. Борец, община Брезово, област Пловдив, 
представляващ УПИ XVII-142 по плана на с. Бо-
рец, при граници и съседи: от север – УПИ XVI-
141, от изток – УПИ II-154, от юг – УПИ XV-142, 
и от запад – улица, ведно с построената в имота 
жилищна сграда със застроена площ 68 кв. м, 
ведно с всички подобрения и приращения в имота;

б) поземлен имот с площ 1020 кв. м, намиращ 
се в с. Борец, община Брезово, област Пловдив, 
представляващ УПИ XV-142 по плана на с. Борец, 
при граници и съседи: от север – УПИ XVII-142 и 
УПИ II-154, от изток – УПИ Х-147, от юг – УПИ 
XIV-143, от запад – улица, ведно с построената 
в имота второстепенна сграда (навес с оградни 
стени) с площ 78 кв. м, ведно с всички подобре-
ния и приращения в имота.

4. На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от И. Д. Ч., 
ЕГН **********:

– парични средства в общ размер на 14 900 лв., 
описани и иззети с протокол от 29.04.2020 г. от 
адрес: гр. ********, ул. ************ № **, ет. *, 
ап. *, и приобщени като веществени доказателства 
по ДП № 186/2020 г. на отдел ИП – Пловдив, 
предадени за съхранение на домакина на ОД на 
МВР – Пловдив.

5. На основание чл. 146 във връзка с чл. 151 и 
141 от ЗПКОНПИ от И. И. Ч., ЕГН **********, 
и при условие на евентуалност – от И. Д. Ч., 
ЕГН **********, на основание чл. 151 във връзка 
с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ, 
както следва:

– сумата в размер на 66 036,16 лв., преведена на 
И. Ч. и изтеглена от сметката є в „**********“ – АД, 
след развалянето на предварителен договор за 
покупко-продажба на недвижим имот от И. Ч.;

– сумата в размер на 100 000 лв., представ-
ляваща пазарната стойност на отчужденото 
недвижимо имущество – СОС, с идентифика-
тор 56784.506.706.4.4, с адм. адрес: гр. Пловдив, 
ул. Ильо войвода № 21, ет. 3, ап. 4, и СОС с 
идентификатор 56784.506.706.4.10, с адм. адрес: 
гр. Пловдив, ул. Ильо войвода № 21, ет. 4, ап. 10;

– сумата в размер на 3000 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчужденото недвижимо 
имущество – 5,68 ид.ч. от ПИ с идентификатор 
56784.506.706, с адрес на имота: гр. Пловдив, 
ул. Ильо войвода № 21; сумата в размер на 
3000 лв., представляваща пазарната стойност на 
отчужденото недвижимо имущество – 5 % ид.ч. 
от ПИ с идентификатор 56784.506.706, с адрес 
на имота: гр. Пловдив, ул. Ильо войвода № 21;

– сумата в размер на 7000 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчужденото движимо 
имущество – лек автомобил „Мерцедес Е 320 
ЦДИ“, рег. № ** **** **, с дата на първоначална 
регистрация 16.08.2005 г., придобит на 10.01.2017 г., 
отчужден на 16.09.2019 г.;

– сумата в размер на 17 000 лв., представлява-
ща пазарната стойност на отчужденото движимо 
имущество – лек автомобил „Ауди КУ 7“, рег. 
№ ** **** **, с дата на първоначална регистрация 
10.01.2008 г., придобит на 8.08.2019 г., отчужден 
на 11.12.2019 г.

Указва на всички заинтересовани лица, че мо-
гат да предявят претенциите си върху процесното 
имущество чрез предявяване на иск в срок един 
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месец преди датата на първото съдебно заседа-
ние, както и самата дата и часа на насроченото 
първо съдебно заседание, което ще се проведе на 
26.01.2023 г. от 9 ч. в Окръжния съд – Пловдив, 
Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.
6767

Ямболският окръжен съд, гражданско отде-
ление, V състав, на основание чл. 153, ал. 1 от 
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д. 
№ 382/2022 г. по описа на ЯОС въз основа на 
постъпило мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и отнемане на 
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) 
срещу: Катя Атанасова Георгиева и Любомир 
Георгиев Леков, двамата с постоянен и настоящ 
адрес: гр. Ямбол, ж. к. Диана, бл. 11, вх. Б, ет. 1, 
ап. 33, на следното имущество на обща стойност 
168 213,84 лв., както следва:

От Катя Атанасова Георгиева на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска 30 044,18 лв.:

 – сумата в размер на 21 019,33 лв., представля-
ваща вноски на каса по разплащателна сметка в 
левове с IBAN BG12STSA93000021108335 с титуляр 
Катя Атанасова Георгиева в „Банка ДСК“ – АД;

 – сумата в размер на 200 лв., представляваща 
вноски от трето лице;

 – сумата в размер на 7564,62 лв., представ-
ляваща погасителни вноски по потребителски 
кредит от „Профи Кредит България“ – ЕООД;

 – сумата в размер на 1260,23 лв., представ-
ляваща погасителни вноски по потребителски 
кредит от „Профи Кредит България“ – ЕООД.

От Любомир Георгиев Леков на основание чл. 151 
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ 
с цена на иска 111 169,66 лв.:

 – сумата в размер на 4040,10 лв., представ-
ляваща погасителни вноски по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG26UBBS80021069155130  
с титуляр Любомир Георгиев Леков в „Обединена 
българска банка“ – АД;

 – сумата в размер на 5451,28 лв., представля-
ваща вноски на каса по разплащателна сметка 
в евро с IBAN BG52RZBB91551484607804 с титу-
ляр Любомир Георгиев Леков в „Райфайзенбанк 
(България)“ – ЕАД;

 – сумата в размер на 7845 лв., представляваща 
вноски на каса по разплащателна сметка в ле-
вове с IBAN BG92STSA93000017310800 с титуляр 
Любомир Георгиев Леков в „Банка ДСК“ – АД;

 – сумата в размер на 9643,07 лв., представ-
ляваща вноски на каса по спестовен влог в евро 
с IBAN BG64STSA93000019493416 с титуляр 
Любомир Георгиев Леков в „Банка ДСК“ – АД;

 – сумата в размер на 25 427,38 лв., представ-
ляваща вноски на каса по депозит в евро с IBAN 
BG62UNCR70002521713192 с титуляр Любомир 
Георгиев Леков в „УниКредит Булбанк“ – АД;

 – сумата в размер на 4862,27 лв., представля-
ваща погасителни вноски по стоков кредит от 
„Ти Би Ай Банк“ – ЕАД;

 – сумата в размер на 7143,82 лв., представ-
ляваща погасителни вноски по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG97TBIB93101015578601 
с титуляр Любомир Георгиев Леков в „Ти Би Ай 
Банк“ – ЕАД;

 – сумата в размер на 256,74 лв., представлява-
ща погасителни вноски в разплащателна сметка 

в левове с IBAN BG06СЕСВ97901080000500 с 
титуляр Любомир Георгиев Леков в „Централна 
кооперативна банка“ – ЕАД;

 – сумата в размер на 46 500 лв., представлява-
щи върнати допълнителни вноски на собственика 
в „Ел Ка Груп“ – ООД.

От Любомир Георгиев Леков на основание чл. 142, 
ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена 
на иска 27 000 лв.:

 – сумата в размер на 9000 лв., представля-
ващи разликата между извършените през 2018 г. 
допълнителни парични вноски от Любомир Геор-
гиев Леков в „Ел Ка Груп“ – ООД, в размер на 
16 000 лв. и възстановената част от тях – 7000 лв.;

 – сумата в размер на 3000 лв., представляващи 
извършените през 2019 г. и невъзстановени допъл-
нителни парични вноски от Любомир Георгиев 
Леков в „Ел Ка Груп“ – ООД;

 – сумата в размер на 15 000 лв., представля-
ващи извършените през 2020 г. и невъзстановени 
допълнителни парични вноски от Любомир Ге-
оргиев Леков в „Ел Ка Груп“ – ООД.

Съгласно Определение № 587 от 13.10.2022 г. 
по гр. д. № 382/2022 г. по описа на Ямболския 
окръжен съд съдът определя двумесечен срок счи-
тано от датата на обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“, в който заинтересованите 
лица могат да предявят своите претенции върху 
имуществото, предмет на иска, пред Окръжния 
съд – Ямбол, по образуваното гр. д. № 382/2022 г.

Гражданско дело № 382/2022 г. по описа на 
Ямболския окръжен съд е насрочено за разглеж-
дане в открито съдебно заседание на 30.01.2023 г. 
от 9,30 ч.
6646

Софийският градски съд, І гражданско от-
деление, І-ви състав, на основание чл. 155, ал. 1 
от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано 
гр. д. № 4072/2021 г. въз основа на постъпило 
мотивирано искане от Комисията за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество срещу Румен Борисла-
вов Първанов, ЕГН 5606247149, с постоянен и 
настоящ адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. 
Черноризец Храбър № 3, ет. 9, ап. 40, за отнемане 
на имущество на обща стойност 144 252,93 лв., 
описано, както следва:

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Румен Бориславов 
Първанов:

 – сумата в размер на 12 851,95 лв., предста-
вляваща погасителни вноски по кредит за 2015 г., 
2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.;

 – сумата в размер на 10 400 лв., внесена в 
брой през 2015 г.;

 – сумата в размер на 1500 лв., внесена в брой 
през 2018 г.;

 – сумата в размер на 3385,29 лв., представля-
ваща погасителни вноски по кредит за 2013 г.;

 – сумата в размер на 500 лв., внесена през 
2016 г., 2017 г. и 2018 г.;

сумата в размер на 7630 лв., внесена през 
2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г. и 2019 г.;

 – сумата в размер на 27 800 евро, или 
54 372,07 лв.;

 – сумата в размер на 24 920,80 евро, или 
48 740,85 лв., представляваща начислена лихва 
за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. върху средства 
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с неустановен законен източник, внесени по 
сметка BG 60 KORP 9220 40 06584701, открита в 
„КТБ“ – АД (в несъстоятелност);

 – сумата в размер на 2491,41 евро, или 
4872,77 лв., представляваща начислена лихва за 
2017 г. върху средства с неустановен законен източ-
ник, постъпили по депозитна сметка BG 47 FINV 
91502016638980 в евро, открита в „ПИБ“ – АД.

Съгласно протоколно определение от 
11.10.2022 г. по гр. д. № 4072/2021 г. по описа 
на СГС, I ГО, І състав, съдът определя едноме-
сечен срок считано от датата на обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“, в който 
трети заинтересовани лица, претендиращи са-
мостоятелни права върху имуществото – предмет 
на отнемане, могат да встъпят в делото, като 
предявят претенциите си пред СГС.

Гражданско дело № 4072/2021 г. по описа на 
СГС, I ГО, І състав, е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 14.02.2023 г. в 
13,30 ч.
6639

Софийският градски съд, първо гражданско 
отделение, 8 състав, на основание чл. 155, ал. 1 
от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано 
гр. д. № 4609/2022 г. въз основа на постъпило 
мотивирано искане от Комисията за отнемане на 
незаконно придобитото имущество срещу „Нове 
Интернал“ – ЕООД, ЕИК 175382860, със седали-
ще и адрес на управление: София 1000, район 
„Оборище“, ул. Московска № 43, с едноличен 
собственик на капитала Васил Крумов Божков 
и управител Мирослав Александров Илиев, 
ЕГН 7908107006, и „Пропърти ВБ“ – ООД, ЕИК 
120598193, със седалище и адрес на управление: 
София 1000, район „Оборище“, ул. Московска 
№ 43, с управител Александра Петрова Стояно-
ва, ЕГН 6103273540, за отнемане на имущество 
на обща стойност 9 841 740 лв., описано, както 
следва:

На основание чл. 149 във връзка с чл. 145, ал. 2 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Нове Интернал“ – ЕООД, 
ЕИК 175382860, с цена на иска 9 314 540 лв.:

– Специален автомобил – брониран, марка 
„Мерцедес“, модел „С 650 Майбах“, с рег. № СВ 
6621ММ, рама № WDD2229801A360093, двига-
тел № 277980N088354, с дата на първоначална 
регистрация 23.04.2018 г. Пазарната стойност на 
автомобила към настоящия момент е 930 000 лв.

– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х5“, с 
рег. № СВ7483НС, рама № WBACR61040LJ09058, 
двигател № 19615621, с дата на първоначална 
регистрация 4.06.2019 г. Пазарната стойност на 
автомобила към настоящия момент е в размер 
на 125 000 лв.

– Лек автомобил, марка „БМВ“, модел „Х5“, с 
рег. № СВ5092ВН, рама № WBAKR610600G98923, 
двигател № 20041204, с дата на първоначална 
регистрация 1.07.2016 г. Пазарната стойност на 
автомобила към настоящия момент е в размер 
на 324 000 лв.

– Лек а вт омобил , марка „БМВ“, мо -
дел „Х7 М50И“, с рег. № СВ5230РВ, рама 
№ WBACX610X0LE34631, двигател № 20443476, 
с дата на първоначална регистрация 8.11.2019 г. 
Пазарната стойност на автомобила към насто-
ящия момент е в размер на 173 000 лв.

– Самостоятелен обект в сграда с иден-
тификатор 68134.405.97.1.2 в София, СО, по 
кадастралната карта и регистри на гр. София, 
одобрени със Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес 
на имота – София, район „Оборище“, ул. Дунав 
№ 1, ет. 1, който самостоятелен обект се нами-
ра в сграда №, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 68134.405.97, с предназначение 
на самостоятелния обект: жилище, апартамент, 
брой нива на обекта: 1, с прилежащи части: та-
ванско помещение, избено помещение и 182/2611 
идеални части от общите части на сградата, при 
съседни самостоятелни обекти в сградата: на 
същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 
68134.405.97.1.4, стар идентификатор: няма, който 
самостоятелен обект съгласно доказателствен 
акт за собственост представлява апартамент в 
партерния етаж – дясно от сградата, намираща 
се в София, Столична община, район „Оборище“, 
ул. Дунав № 1, без посочен номер по документ 
за собственост, № 2 съгласно удостоверение 
с изх. № 7216014286/4.02.2009 г., издадено от 
Столична община, дирекция „Приходи“, отдел 
ОП „Оборище“, състоящ се от три стаи, хол, 
кухня, гардеробно, антрета, баня, килер и кло-
зет, без посочена квадратура по документи за 
собственост, а съгласно удостоверение с изх. 
№ 7216014286/4.02.2009 г., издадено от Столична 
община, дирекция „Приходи“, отдел ОП „Обо-
рище“ с площ 112 кв. м, при съседи: ул. Дунав, 
стълбище, двора на етажна собственост, калкана 
на сградата отгоре – апартамента на Здравка 
Христова Пранчева, и отдолу – избени помеще-
ния, заедно с таванско помещение, без посочена 
квадратура по документи за собственост, при 
съседи: коридор, таванско помещение на Здравка 
Христова Пранчева, калкана на сградата и та-
ванско помещение на Георги и Тодора Тунтеви, 
и избено помещение, без посочена квадрату-
ра по документи за собственост, при съседи: 
ул. Дунав, от две страни коридори и избено 
помещение на Стоян Неделчев Йорданов, заедно 
с 182/2611 ид. ч. от общите части на сградата, 
застроена върху 269 кв. м, и мястото с простран-
ство 364,65 кв. м, представляващо урегулиран 
поземлен имот (парцел) V-7 в кв. 502 по плана 
на гр. София, местност Центъра, при съседи по 
скица: ул. Московска, ул. Дунав, УПИ VI-8, УПИ 
IV-6, който поземлен имот съгласно скица № 15-
249085 21.03.2019 г., издадена от СГКК – София, е 
с идентификатор 68134.405.97 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. София, 
община Столична, област София (столица), 
одобрени със Заповед № РД-18-45 от 9.07.2010 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение със заповед: няма издадена заповед за 
изменение в КККР, с адрес на поземления имот: 
София, район „Оборище“, ул. Дунав № 1, с площ 
368 кв. м, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: средно 
застрояване от (10 до 15 м), стар идентификатор: 
няма, номер по предходен план: 7; 502, квартал: 
502, парцел: V, при съседи: поземлени имоти 
с идентификатори: 68134.405.98, 68134.405,132, 
68134.405.130, 68134.405.96. Данъчната оценка на 
описания по-горе имот е в размер на 155 301 лв. 
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Пазарната стойност на недвижимия имот към 
настоящия момент е 788 590 лв. Недвижимият 
имот е собственост на „Нове Интернал“ – ЕООД, 
ЕИК 175382860, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 125, 
том I, рег. № 2280, дело № 109 от 29.03.2019 г.

– 1.1. Монолитна сграда с идентификатор 
68134.2097.529.1 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-41 от 21.07.2011 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, с адрес на сградата: София, 
СО, район „Витоша“, Санаториум Драгалевци, 
сградата е разположена в ПИ с идентификатор 
68134.2097.529, със застроена площ 1563 кв. м, 
брой етажи: 4, предназначение: здравно заведение, 
стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: няма, която сграда се състои от три кор-
пуса: 1-ви корпус на два етажа, 2-ри корпус на 
три етажа и 3-ти корпус на четири етажа, при 
граници по доказателствен акт за собственост: 
ПИ с идентификатор 68134.2097.529 и ПИ с 
идентификатор 68134.2097.283 със съответното 
право на строеж.

1.2. Сграда на един етаж с идентификатор 
68134.2097.529.2 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-41 от 21.07.2011 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, с адрес на сградата: София, 
СО, район „Витоша“, Санаториум Драгалевци, 
сградата е разположена в ПИ с идентификатор 
68134.2097.529, със застроена площ 52 кв. м, брой 
етажи: 1, предназначение: друг вид производ-
ствена, складова, инфраструктурна сграда, стар 
идентификатор: няма, номер по предходен план: 
няма, при граници по доказателствен акт за 
собственост: ПИ с идентификатор 68134.2097.529 
и ПИ с идентификатор 68134.2097.528 със съот-
ветното право на строеж.

1.3. Сграда на един етаж с идентификатор 
68134.2097.190.1 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-41 от 21.07.2011 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, сградата е разположена в 
ПИ с идентификатор 68134.2097.190, със застроена 
площ 139 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: 
сграда за водоснабдяване и/или канализация/
пречиствателна станция по доказателствен 
акт за собственост, стар идентификатор: няма, 
номер по предходен план: няма, при граници 
по доказателствен акт за собственост: ПИ с 
идентификатор 68134.2097.190 със съответното 
право на строеж.

1.4. Сграда на един етаж с идентификатор 
68134.2097.348.1 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-41 от 21.07.2011 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, сградата е разположена в ПИ 
с идентификатор 68134.2097.348, със застроена 
площ 114 кв. м, брой етажи: 1, предназначение: 
сграда за водоснабдяване и/или канализация/
пречиствателна станция по доказателствен 
акт за собственост, стар идентификатор: няма, 
номер по предходен план: няма, при граници 
по доказателствен акт за собственост: ПИ с 
идентификатор 68134.2097.348 със съответното 
право на строеж.

Данъчната оценка на описаните по-горе имоти 
е в размер на 657 864,70 лв. Пазарната стойност 
на недвижимия имот към настоящия момент е 
1 350 000 лв. Недвижимите имоти са собственост 
на „Нове Интернал“ – ЕООД, ЕИК 175382860, по 
силата на нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 51, том I, рег. № 1399, дело 
№ 45 от 29.02.2016 г.

– Хотел „Аглика“ с РЗП съгласно приватиза-
ционния договор от 2447 кв. м, а по оценка – с 
РЗП 2848,80 кв. м; площадка за паркиране, раз-
положена пред хотела; тенис корт със застроена 
площ 600 кв. м, ведно със съответното право на 
строеж върху държавна земя, който недвижим 
имот съгласно скица № 15-388914-8.09.2015 г. 
и скица № 15-388920-8.09.2015 г., издадени от 
Службата по геодезия, картография и када-
стър – София, съставлява сграда с идентифи-
катор 68134.2097.74.1 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-41 от 21.07.2011 г. на изпълнителния ди-
ректор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, 
район „Витоша“, ул. Хотел „Аглика“, сградата е 
разположена в ПИ с идентификатор 68134.2097.74 
със застроена площ 163 кв. м, брой етажи: 2, 
предназначение: хотел, стар идентификатор: 
няма, номер по предходен план: няма, и сграда 
с идентификатор 68134.2097.74.2 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-41 от 21.07.2011 г. на изпълни-
телния директор на АГКК, с адрес на сградата: 
гр. София, район „Витоша“, ул. Хотел „Аглика“, 
сградата е разположена в ПИ с идентификатор 
68134.2097.74, със застроена площ 566 кв. м, 
брой етажи: 3, предназначение: хотел, стар 
идентификатор: няма, номер по предходен план: 
няма. Данъчната оценка на гореописания имот 
е в размер 4 686 625,40 лв. Пазарната стойност 
на недвижимия имот към настоящия момент е 
5 623 950 лв. Недвижимият имот е собственост 
на „Нове Интернал“ – ЕООД, ЕИК 175382860, по 
силата на нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 112, том II, рег. № 6090, 
дело № 262 от 2.10.2015 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 149, 
чл. 145, ал. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Нове 
Интернал“ – ЕООД, ЕИК 175382860, с цена на иска 
188 000 лв.:

– Сумата в размер на 138 000 лв., представ-
ляваща пазарната стойност на отчуждения лек 
автомобил, марка „БМВ“, модел „Х5“, с рег. 
№ СВ6107НМ.

– Сумата в размер на 50 000 лв., представлява-
ща пазарната стойност на отчуждения лек авто-
мобил, марка „Тойота“, модел „Ланд Круизер 150“, 
с рег. № СВ6597АТ, рама № JTECH3FJ705010711, 
двигател № 2416266.

На основание чл. 149 във връзка с чл. 145, ал. 2 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, с цена на иска 339 200 лв.:

– Поземлен имот № 026225, масив 26, на-
миращ се в местността Чамла в землището на 
с. Мугла, с площ 0,881 дка, с начин на трайно 
ползване: друг жилищен терен, ведно с масив-
на сграда със застроена площ 275 кв. м, при 
граници: поземлени имоти: № 026219, 026223, 
026220, 026127, 026226, 026229, съгласно скица 
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№ Ф02890/5.03.2014 г., издадена от Общинската 
служба по земеделие – Смолян. Актуван с акт 
за общинска собственост № 1752/10.03.2014 г., 
вписан в СВ – Смолян, под № 54, том 3, н.д. 
№ 30, вх. регистър 433/11.03.2014 г. Пазарната 
стойност на недвижимия имот към настоя-
щия момент е 15 800 лв. Недвижимият имот 
е собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, ЕИК 
120598193, по силата на договор за продажба на 
недвижим имот – частна общинска собственост, 
чрез публичен търг с трайно наддаване с № ОС-
ПНИ-14-06-4 от 26.06.2014 г., вписан под договор 
№ 62, том 5, дело № 332, дв. вх. рег. № 1399.

– 1. Поземлен имот № 026371 с площ 3,018 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти № 026370, 
026049, 026048, 026372, 049066 и 049067.

2. Поземлен имот № 026407 с площ 3,921 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Синора 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
№ 204001, 026408, 026006 и 026406.

3. Поземлен имот № 026426 с площ 3,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
№ 026425, 026088 и 026431.

4. Поземлен имот № 026340 с площ 15,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти № 026341, 
206004, 026351, 026263, 026376, 026060 и 026061.

5. Поземлен имот № 046070 с площ 1,006 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
№ 046045, 046069, 046084, 046085, 046071, 026060, 
046047 и 046046.

6. Поземлен имот № 046071 с площ 0,506 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти № 046047, 
046070, 046085, 046086, 046087 и 046048.

7. Поземлен имот № 046072 с площ 1,087 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти № 046049, 
046048, 046071, 046090, 046073 и 046052.

8. Поземлен имот № 046073 с площ 0,921 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти № 046053, 
046072, 046089, 046074, 046055 и 046054.

9. Поземлен имот № 048055 с площ 1,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Синора по 

картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти № 048056, 
048006, 048005, 048054 и 048009.

10. Поземлен имот № 048056 с площ 0,200 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Синора 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
№ 048057, 048006, 048055 и 048009.

11. Поземлен имот № 049023 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Усойката 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
№ 049024, 048022, 049022 и 026027.

12. Поземлен имот № 049024 с площ 0,501 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Усойката 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
№ 049025, 048023, 049022, 049023 и 026027.

13. Поземлен имот № 049025 с площ 0,300 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Усойката 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
№ 049027, 048023, 049024 и 026027.

14. Поземлен имот № 049026 с площ 2,404 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Усойката 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
№ 026005, 026224, 026041, 026040, 026039, 026039, 
026037, 049015 и 049019.

15. Поземлен имот № 049027 с площ 0,200 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Усойката 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имот 
№ 049025, 048023, 049029 и 026027.

Данъчна оценка на имотите – 150,73 лв. Па-
зарната стойност на недвижимите имоти към 
настоящия момент е 37 500 лв. Недвижимите 
имоти са собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот с № 181, 
том 1, рег. 1639, дело № 127 от 5.06.2015 г.

– 1. Поземлен имот № 026331 с площ 5,353 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026330, № 026329, № 026333, № 026334, № 026335 
и № 207002.

2. Поземлен имот № 026383 с площ 1,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 026384, 
№ 048046, № 026031, № 026381 и № 026382.

3. Поземлен имот № 026185 с площ 1,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026186, № 026127, № 211018 и № 026155.
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4. Поземлен имот № 026205 с площ 2,213 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 026206, № 026207, № 026210, № 026204, 
№ 026280 и № 026288.

5. Поземлен имот № 026211 с площ 1,264 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а катего-
рия, намиращ се в местността Чамла по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026216, 
№ 026156, № 026159, № 026215 и № 026158.

6. Поземлен имот № 026325 с площ 1,500 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026324, № 026104, № 026326 и № 026086.

7. Поземлен имот № 047076 с площ 2,974 дка, с 
начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Чамла по картата на 
землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, общи-
на Смолян, при граници: имоти с № 047078, 
№ 047001, № 047073 и № 047069.

8. Поземлен имот № 047077 с площ 1,100 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 047075, № 047050, № 047051, № 047052, № 047053, 
№ 047056, № 047079, № 047019 и № 047030.

9. Поземлен имот № 047078 с площ 3,027 дка, с 
начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Чамла по картата на 
землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, общи-
на Смолян, при граници: имоти с № 047085, 
№ 047001, № 047076 и № 047069.

10. Поземлен имот № 047079 с площ 1,100 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 047057, № 047056, № 047077, № 047019, № 047080 
и № 047058.

11. Поземлен имот № 048027 с площ 0,200 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Сечимека по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 048028, 
№ 206003, № 048026, № 049030 и № 049031.

12. Поземлен имот № 048071 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Синора по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048072, 
№ 048020, № 048018, № 048070 и № 026448.

13. Поземлен имот № 048072 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Синора по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048071, 
№ 048020, № 048058 и № 026448.

14. Поземлен имот № 049065 с площ 0,729 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Усойката по картата 

на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048026, 
№ 206003, № 049064, № 048024 и № 048025.

15. Поземлен имот № 049066 с площ 2,070 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Усойката по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026089, 
№ 026372, № 026371, № 049067 и № 049068.

16. Поземлен имот № 049067 с площ 1,340 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Усойката по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026089, № 049066, № 026371 и № 026370.

17. Поземлен имот № 028076 с площ 1,142 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Чаталест чукур 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 028063, № 028077, № 028078 и № 028073.

18. Поземлен имот № 050101 с площ 0,679 дка, с 
начин на трайно ползване: ливада, 10-а категория, 
намиращ се в местността Коритата по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 050100, 
№ 050098, № 050102, № 201002 и № 201003.

19. Поземлен имот № 050090 с площ 0,717 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Коритата по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 050089, № 211005, № 050078 и № 050079.

Данъчна оценка на имотите – 154,09 лв. Па-
зарната стойност на недвижимите имоти към 
настоящия момент е 29 500 лв. Недвижимите 
имоти са собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот с № 39, 
том III, рег. 3779, дело № 346 от 22.12.2015 г.

– 1. Поземлен имот № 026151 с площ 3,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 026409, № 026144, № 026134, № 026133, 
№ 026132, № 026131, № 026124, № 026121, № 026122 
и № 026123.

2. Поземлен имот № 026204 с площ 2,213 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а катего-
рия, намиращ се в местността Чамла по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026205, 
№ 026280, № 026201, № 026222 и № 026210.

3. Поземлен имот № 026212 с площ 1,386 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а катего-
рия, намиращ се в местността Чамла по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026149, 
№ 026150, № 026147 и № 026127.

4. Поземлен имот № 026215 с площ 2,428 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026159, № 026211, № 026158 и № 026127.
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5. Поземлен имот № 026324 с площ 1,500 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026104, № 207002, № 026086 и № 026325.

6. Поземлен имот № 026330 с площ 5,353 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026331, № 026329 и № 207002.

7. Поземлен имот № 026356 с площ 1,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026355, № 026005, № 026359 и № 026358.

8. Поземлен имот № 026388 с площ 2,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Усойката 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026387, № 026034, № 026389 и № 026379.

9. Поземлен имот № 026401 с площ 2,751 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Присойката 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026400, № 026021, № 026402 и № 026024.

10. Поземлен имот № 026421 с площ 3,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026420, № 026088 и № 026422.

11. Поземлен имот № 026432 с площ 1,602 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026183, № 026127 и № 026180.

12. Поземлен имот № 028050 с площ 0,471 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Голям Джинуп 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 028047, № 028052, № 028051 и № 028053.

13. Поземлен имот № 040014 с площ 1,002 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Ливадата по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 040016, № 040015, № 040135 и № 040013.

14. Поземлен имот № 040127 с площ 0,396 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Дълбок Чукур 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 050011, № 040120, № 040126 и № 040125.

15. Поземлен имот № 044059 с площ 1,891 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Картъла по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 044060, 
№ 211002, № 044058 и № 026102.

16. Поземлен имот № 047073 с площ 2,999 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Чамла по картата на 
землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, общи-
на Смолян, при граници: имоти с № 047068, 
№ 047001, № 047076, № 047069 и № 047062.

17. Поземлен имот № 047074 с площ 1,101 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 047095, № 047030, № 047075, № 047050, № 047049 
и № 047048.

18. Поземлен имот № 047075 с площ 1,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 047074, № 047050, № 047077 и № 047030.

19. Поземлен имот № 048026 с площ 0,201 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Сечимека по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 048027, 
№ 206003, № 049065, № 048025 и № 049030.

20. Поземлен имот № 048070 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Синора по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048071, 
№ 048018, № 048017, № 048068, № 026447 и 
№ 026448.

21. Поземлен имот № 049064 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Усойката по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 049065, 
№ 206003, № 049053, № 049062, № 048023 и 
№ 048024.

22. Поземлен имот № 050057 с площ 0,771 дка, с 
начин на трайно ползване: ливада, 10-а категория, 
намиращ се в местността Коритата по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 050056, 
№ 050055, № 050054, № 050035 и № 050058.

Данъчна оценка на имотите – 153,06 лв. Па-
зарната стойност на недвижимите имоти към 
настоящия момент е 31 200 лв. Недвижимите 
имоти са собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот с № 46, 
том III, рег. 3834, дело № 353 от 28.12.2015 г.

– 1. Поземлен имот № 026347 с площ 10,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 026348, 
№ 206004, № 026346, № 026062 и № 026088.

2. Поземлен имот № 047062 с площ 2,087 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Чамла по картата на 
землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, общи-
на Смолян, при граници: имоти с № 047068, 
№ 047073, № 047069 и № 047095.
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3. Поземлен имот № 047063 с площ 1,000 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 047095, № 047061, № 047087, № 047088, № 047089 
и № 047065.

4. Поземлен имот № 047064 с площ 4,200 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 046007, № 046006, № 046005, № 046004, 
№ 046003, № 046002 , № 046001, № 046030, 
№ 047070, № 047071, № 046011 и № 046009.

5. Поземлен имот № 047065 с площ 1,000 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Чамла по картата на 
землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, общи-
на Смолян, при граници: имоти с № 047090, 
№ 047089, № 047063, № 047095 и № 047066.

6. Поземлен имот № 047066 с площ 0,299 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Чамла по картата на 
землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, общи-
на Смолян, при граници: имоти с № 047067, 
№ 047095, № 047065 и № 047091.

7. Поземлен имот № 047067 с площ 1,481 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 047095, № 047066, № 047091, № 047092, 
№ 047093 и № 026015.

8. Поземлен имот № 047068 с площ 2,053 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 047073, № 047001, № 047095 и № 047062.

9. Поземлен имот № 026120 с площ 0,082 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026121 и № 026127.

10. Поземлен имот № 026121 с площ 5,509 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 026120, № 026119, № 026122, № 026151, 
№ 026124, № 026127, № 026141, № 026140, № 026139 
и № 026127.

11. Поземлен имот № 026139 с площ 0,575 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Чамла по картата на 
землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, общи-
на Смолян, при граници: имоти с № 026127, 
№ 026121 и № 026140.

12. Поземлен имот № 026202 с площ 1,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026214, № 026098, № 026127 и № 026067.

Данъчна оценка на имотите – 149,12 лв. 
Пазарната стойност на недвижимия имот към 
настоящия момент е 36 400 лв. Недвижимите 
имоти са собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот с № 58, 
том I, рег. 522, дело № 34 от 26.02.2016 г.

– 1. Поземлен имот № 026182 с площ 4,233 дка, 
с начин на трайно ползване: използваема ли-
вада, 10-а категория, намиращ се в местността 
Чамла по картата на землището на с. Мугла, 
ЕКАТТЕ 49285, община Смолян, при граници: 
имоти с № 026183, № 026251, № 026194, № 026181 
и № 026180.

2. Поземлен имот № 026287 с площ 3,328 дка, 
с начин на трайно ползване: използваема ливада, 
9-а категория, намиращ се в местността Чамла 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 026164, № 026127, № 0269166, № 026165 и 
№ 026127.

3. Поземлен имот № 026174 с площ 11,214 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 9-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026168, № 026127, № 026175, № 026176, № 026177, 
№ 026179 и № 026171.

4. Поземлен имот № 026167 с площ 1,887 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 9-а катего-
рия, намиращ се в местността Чамла по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026166, 
№ 026104, № 026168 и № 026165.

5. Поземлен имот № 026166 с площ 1,436 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 026165, 
№ 026287, № 026127, № 026104 и № 026167.

6. Поземлен имот № 026223 с площ 0,965 дка, 
с начин на трайно ползване: др. селскостопан-
ска територия, 10-а категория, намиращ се в 
местността Чамла по картата на землището на 
с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, община Смолян, при 
граници: имоти с № 026219, № 026225, № 026220 
и № 026129.

7. Поземлен имот № 026251 с площ 6,361 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026253, № 026129, № 026323, № 026182, № 026194 
и № 026208.

8. Поземлен имот № 026219 с площ 0,967 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а катего-
рия, намиращ се в местността Чамла по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026223, 
№ 026129, № 026229 и № 026225.

9. Поземлен имот № 026253 с площ 6,360 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а катего-
рия, намиращ се в местността Чамла по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026249, 
№ 026129, № 026251, № 026208, № 026291, № 026296 
и № 026295.
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10. Поземлен имот № 026180 с площ 0,752 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 026183, № 026432, № 026127, № 026181 и 
№ 026182, за сумата 2000 лв., която продавачите 
следва да получат по банкова сметка на името на 
„С Деулф“ – ЕООД, в банка „Алианц банк“ – АД, 
в деня на подписване на нотариалния акт.

Данъчна оценка на имотите – 162,14 лв. Па-
зарната стойност на недвижимите имоти към 
настоящия момент е 54 000 лв. Недвижимите 
имоти са собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот с № 136, 
том I, рег. 1171, дело № 97 от 26.04.2016 г.

– 1. Поземлен имот № 026335 с площ 16,721 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 026334, № 026331, № 207002, № 026336, 
№ 026338 и № 026063.

2. Поземлен имот № 026359 с площ 3,059 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 026358, 
№ 026356, № 026357, № 026360 и № 206004.

3. Поземлен имот № 026385 с площ 4,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 026384, 
№ 026382, № 026034, № 026386 и № 026379.

4. Поземлен имот № 026409 с площ 2,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026151, № 026123, № 026410 и № 026144.

5. Поземлен имот № 026427 с площ 3,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 026010, 
№ 026428, № 026011, № 026269 и № 026015.

6. Поземлен имот № 047058 с площ 1,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 047095, № 047057, № 047079, № 047080, № 047081 
и № 047059.

7. Поземлен имот № 049028 с площ 3,054 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Присойката 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 049003, № 049002, № 049001, № 048096, 
№ 049057, № 049036 , № 026030, № 049009, 
№ 049008, № 049006, № 049005 и № 049004.

8. Поземлен имот № 026143 с площ 1,161 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а катего-
рия, намиращ се в местността Чамла по картата 

на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026142, 
№ 026127, № 026144 и № 026135.

9. Поземлен имот № 026145 с площ 1,998 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а катего-
рия, намиращ се в местността Чамла по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026144, 
№ 026147, № 026146 и № 026127.

10. Поземлен имот № 026146 с площ 0,901 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026145, № 026147 и № 026127.

11. Поземлен имот № 026175 с площ 0,296 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 9-а катего-
рия, намиращ се в местността Чамла по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026174, 
№ 026176 и № 026127.

12. Поземлен имот № 026271 с площ 0,640 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а катего-
рия, намиращ се в местността Чамла по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 026272, 
№ 026256, № 026270 и № 026276.

13. Поземлен имот № 026285 с площ 0,718 дка, 
с начин на трайно ползване: изоставени тр. нас., 
10-а категория, намиращ се в местността Чамла 
по картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026046 и № 0260316.

14. Поземлен имот № 048004 с площ 1,000 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Сечимека по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048053, 
№ 048053, № 048002, № 026391, № 026379 и 
№ 048005.

15. Поземлен имот № 048005 с площ 0,999 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Сечимека по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048054, 
№ 048004, № 026379, № 048006 и № 048055.

16. Поземлен имот № 048006 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Сечимека по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 048007, № 026379, № 048005, № 048055, 
№ 048056 и № 048057.

17. Поземлен имот № 048007 с площ 0,501 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Сечимека по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048008, 
№ 026379, № 048006, № 048057 и № 048059.

18. Поземлен имот № 048008 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Сечимека по картата 
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на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048069, 
№ 026379, № 048059, № 048060 и № 048010.

19. Поземлен имот № 048034 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Синора по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 048033, № 206003, № 048035, № 049043, 
№ 049042, № 049041 и № 049040.

20. Поземлен имот № 048035 с площ 0,403 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Синора по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 206003, 
№ 048043, № 049043 и № 049044.

21. Поземлен имот № 048036 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Синора по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048037, 
№ 026322, № 026044 и № 026005.

22. Поземлен имот № 048037 с площ 0,501 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Синора по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048036, 
№ 026322, № 048038 и № 026005.

23. Поземлен имот № 048082 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Усойката по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048083, 
№ 049063, № 048081, № 049006 и № 049008.

24. Поземлен имот № 048083 с площ 0,200 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Усойката по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048084, 
№ 049063, № 048082, № 049008 и № 049009.

25. Поземлен имот № 048084 с площ 0,500 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Усойката по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048085, 
№ 049063, № 048083 и № 049009.

26. Поземлен имот № 048085 с площ 0,299 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Усойката по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048086, 
№ 049063, № 048084 и № 049009.

Данъчна оценка на имотите – 176,66 лв. Па-
зарната стойност на недвижимите имоти към 
настоящия момент е 51 000 лв. Недвижимите 
имоти са собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот с № 143, 
том II, рег. 2900, дело № 252 от 21.10.2016 г.

– Поземлен имот № 026341 с площ 15,000 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026340, № 026061, № 026342 и № 206004.

Данъчна оценка на имота – 47,25 лв. Па-
зарната стойност на недвижимия имот към 
настоящия момент е 22 000 лв. Недвижимият 
имот е собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот с № 60, 
том III, рег. 3661, дело № 349 от 23.12.2016 г.

– 1. Поземлен имот № 026415 с площ 2 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 026414, 
№ 211001, № 026436, № 026413 и № 026150.

2. Поземлен имот № 026418 с площ 3 дка, с 
начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026419 и № 026088.

3. Поземлен имот № 046057 с площ 2,752 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 046058, № 046041, № 046030 и № 047095.

4. Поземлен имот № 046058 с площ 2,194 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 046057, 
№ 046043, № 046092, № 046033 и № 047095.

5. Поземлен имот № 047025 с площ 5,656 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 047089, № 047088, № 047087, № 047086, 
№ 047084, № 047083, № 047082 , № 047081, 
№ 047080, № 047019, № 047026, № 204002 и 
№ 046095.

Данъчна оценка на имотите – 43,11 лв. Па-
зарната стойност на недвижимите имоти към 
настоящия момент е 23 800 лв. Недвижимите 
имоти са собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот с № 197, 
том II, рег. 3236, дело № 276 от 23.11.2018 г.

– 1. Поземлен имот № 026075 с площ 0,521 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а ка-
тегория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026074 и № 026076.

2. Поземлен имот № 026159 с площ 2 дка, с 
начин на трайно ползване: нива, 9-а категория, 
намиращ се в местността Чамла по картата на 
землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, общи-
на Смолян, при граници: имоти с № 026215, 
№ 026211, № 026156, № 026283 и № 026127.

3. Поземлен имот № 026194 с площ 2,043 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 026181, № 026193, № 026187, № 026196, 
№ 026207, № 026208, № 026251 и № 026182.
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4. Поземлен имот № 046008 с площ 3,519 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, 
община Смолян, при граници: имоти с № 046051, 
№ 204002, № 046043, № 046092 и № 204002.

5. Поземлен имот № 046055 с площ 1,048 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 046023, № 046024, № 046025, № 046056, 
№ 046074, № 046073, № 046054, № 046021 и 
№ 046022.

6. Поземлен имот № 026196 с площ 0,896 дка, 
с начин на трайно ползване: пасище, мера, 10-а 
категория, намиращ се в местността Чамла по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 026194, № 026187, № 026197, № 026200, № 026210 
и № 026207.

7. Поземлен имот № 048009 с площ 1,806 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Сечимека по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 026050, № 026049, № 048060, № 048059, 
№ 048057, № 048056, № 048055, № 048054 и 
№ 048053.

8. Поземлен имот № 048010 с площ 1 дка, с 
начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Сечимека по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048069, 
№ 048008, № 048060, № 048061, № 048063 и 
№ 048011.

9. Поземлен имот № 048011 с площ 0,700 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Сечимека по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 048067, № 048066, № 048065, № 048063, 
№ 048010, № 048069 и № 048012.

10. Поземлен имот № 048040 с площ 1 дка, с 
начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Синора по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048042, 
№ 026036, № 026042, № 048039 и № 026005.

11. Поземлен имот № 048087 с площ 1 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Усойката по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти 
с № 048088, № 026026, № 049063, № 048086, 
№ 049009, № 049010, № 049011 и № 049012.

12. Поземлен имот № 048088 с площ 0,600 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Усойката по картата 
на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048089, 
№ 026026, № 048087, № 049012 и № 049013.

13. Поземлен имот № 048089 с площ 0,200 дка, 
с начин на трайно ползване: нива, 10-а категория, 
намиращ се в местността Усойката по картата 

на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 49285, об-
щина Смолян, при граници: имоти с № 048090, 
№ 026026, № 048088 и № 049013.

14. Поземлен имот № 048090 с площ 0,400 дка, 
с начин на трайно ползване: ливада, 10-а кате-
гория, намиращ се в местността Усойката по 
картата на землището на с. Мугла, ЕКАТТЕ 
49285, община Смолян, при граници: имоти с 
№ 048091, № 026026, № 048089 и № 049013.

15. Поземлен имот № 026065 с площ от 
10 дка, с начин на трайно ползване: пасище, 
мера, 10-а категория, намиращ се в местността 
Чамла по картата на землището на с. Мугла, 
ЕКАТТЕ 49285, община Смолян, при граници: 
имоти с № 026328, № 026201, № 026222, № 026198, 
№ 026199, № 026200, № 026127, № 026177, № 026178, 
№ 026179, № 026171, № 026377 и № 026322.

Данъчна оценка на имотите – 151,88 лв. Па-
зарната стойност на недвижимите имоти към 
настоящия момент е 28 100 лв. Недвижимите 
имоти са собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот с № 198, 
том II, рег. 3240, дело № 277 от 23.11.2018 г.

– Поземлен имот № 49285.6.11 по кадастрална-
та карта и кадастралните регистри на с. Мугла, 
община Смолян, одобрени със Заповед № РД-
18-243 от 16.04.2019 г. на и.д. на АГКК, с номер 
по предходен план 006011, намиращ се на адми-
нистративен адрес: местност Горен Бойдалък, с 
площ на имота по кадастрална карта 6314 кв. м, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, с начин на трайно ползване: нива, 10-а 
категория, при граници: имоти с № 49285.6.22, 
№ 49285.6.12, № 49285.6.10 и № 49285.6.26.

Данъчна оценка на имота – 59,67 лв. Па-
зарната стойност на недвижимия имот към 
настоящия момент е 9900 лв. Недвижимият 
имот е собственост на „Пропърти ВБ“ – ООД, 
ЕИК 120598193, по силата на нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот с № 130, 
том II, рег. 3135, дело № 287 от 28.11.2019 г.

Съгласно Разпореждане № 14976 от 13.09.2022 г. 
по гр. д. № 4609/2022 г. по описа на Софийския 
градски съд, първо гражданско отделение, 8 със-
тав, съдът определя едномесечен срок считано 
от датата на обнародването на обявлението в 
„Държавен вестник“, в който заинтересованите 
лица могат да предявят своите претенции върху 
имуществото, до което се отнася искането.

Делото е насрочено за разглеждане на иска-
нето в открито съдебно заседание, което ще се 
проведе в съдебна зала, намираща се в сградата 
на Съдебната палата в гр. София, на 30.03.2023 г. 
от 13,30 ч.
6848

Врачанският окръжен съд с Определение № 385 
от 17.10.2022 г. по ч.т.д. № 2022140090149 призо-
вава кредиторите на „Химко“ – АД, (н), Враца, 
да присъстват в насроченото съдебно заседание 
на 1.11.2022 г. от 10,30 ч. за разглеждане молбата 
на Национална агенция за приходите, София, за 
отмяна на решение на събрание на кредиторите 
от 13.09.2022 г. по т.д. № 290/04 г.
6715
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

263. – Управителният съвет на Българското 
сдружение на болните от болестта на Бехте-
рев – анкилозиращ спондилит, София, на осно-
вание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква извънредно 
общо събрание на сдружението на 18.03.2023 г. в 
София, ул. Гладстон № 8, Зала G8-1 от 13 ч. при 
следния дневен ред: 1. приемане на промяна на 
адреса на управление на сдружението; 2. при-
емане на изменения и допълнения в устава на 
сдружението; 3. приемане на промени в броя на 
членовете и състава на управителния съвет; 4. 
разни. Редовните членове на сдружението може 
да получат предварително информация, матери-
али и справки по горепосочения дневен ред на 
сайта на сдружението www.spondylitisbg.org, секция 
„За бехтеревци“. Информацията може да бъде 
получена на хартиен носител на адрес: София, 
бул. Македония № 9, вх. Б, ет. 1, ап. 3, след пред-
варителна уговорка с адв. Ясен Ковачев на тел. 
0887 838 705. Информацията ще бъде налична не 
по-късно от 15.12.2022 г. Предложения по мате-
риалите и справките могат да бъдат изпращани 
до сдружението на следната електронна поща: 
office@spondylitisbg.org, или на хартиен носител 
на адрес: София, бул. Македония № 9, вх. Б, ет. 1, 
ап. 3. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия 
ден от 14 ч., на същото място и при същия дневен 
ред. Поканват се всички членове на сдружението 
да вземат участие в събранието.
6713

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Импулс – 2007“, Варна, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на сдружението на 7.12.2022 г. от 17 ч. в клуба на 
ул. Братя Миладинови № 102, Варна, при следния 
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 
дейността по изпълнение на програмните цели на 
сдружението; 2. избор на нов управителен съвет; 3. 
избор на нов председател на управителния съвет; 
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
18 ч., на същото място и при същия дневен ред 
независимо от броя на присъстващите членове.
6773

1. – Управителният съвет на Сдружение на 
общопрактикуващите лекари, област Кюстендил 
(СОПЛК), съгласно чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава 
на сдружението – чл. 9, ал. 3, т. 3, свиква редовно 
отчетно-изборно общо събрание на 8.12.2022 г. от 
18 ч. в залата на поликлиниката в Кюстендил 
при следния дневен ред: 1. доклад и отчет за 
дейността на СОПЛК за периода 2019 – 2022 г.; 
2. освобождаване от общото събрание на сдру-
жението на досегашния председател и членовете 
на УС поради изтичане на 3-годишния мандат; 3. 
избор на председател и УС на СОПЛК за след-

ващия мандат от 3 години; 4. промяна на устава 
на СОПЛК. При липса на кворум събранието 
се отлага с един час при същия дневен ред, на 
същото място.
6774

1. – Управителният съвет на сдружение „Лов-
но-рибарско дружество „Сокол“ – гр. Оряхово, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо 
отчетно събрание на 22.12.2022 г. (четвъртък) 
от 10 ч. в сградата на сдружението, гр. Оряхово, 
Ловен дом, при следния дневен ред: 1. отчет за 
дейността на сдружението за 2021 г.; 2. отчет за 
финансовото състояние на сдружението за 2021 г.; 
3. отчет на ревизионната комисия за 2021 г.; 4. 
избор на общо събрание, управителен съвет и 
ревизионна комисия; 5. приемане финансов план, 
план за дейността и щатно разписание за 2023 г.; 
6. приемане на решение за продажба на УПИ кад. 
№ 0,814, площ 1030 кв. м, парцел XIII, кв. 35 в 
с. Софрониево; 7. организационни. Поканват се 
членовете на общото събрание лично да участват 
в работата на същото. При липса на кворум на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се 
проведе същия ден в 11 ч., на същото място, при 
същия дневен ред.
6772

1. – Управителният съвет на сдружение 
с нестопанска цел „Туристическо дружество 
„Паничище“ – гр. Сапарева баня, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 19, т. 4 от устава на 
дружеството свиква редовно общо събрание на 
19.12.2022 г. (понеделник) от 15 ч. в малкия салон 
на читалище „Просветен лъч“, гр. Сапарева баня, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на дружеството за 2021 г. и обобщен анализ за 
периода 2018 – 2021 г.; 2. финансов отчет на кон-
тролната комисия; 3. приемане бюджет и план за 
работа за 2022 – 2023 г. ; 4. избор на ръководни 
органи (УС и КС); 5. други. Поканват се всички 
желаещи и заинтересовани лица да присъстват 
на общото събрание.
6752

Мария Веселинова Петрова – ликвидатор на 
Адвокатско дружество „Симеонова, Веселинова и 
Огнемиров“, БУЛСТАТ 175847786, със седалище 
и адрес на управление: София, п.к. 1040, район 
„Красно село“, пл. Македония № 1, ет. 7, в лик-
видация съгласно Решение № 6 от 19.10.2022 г., 
постановено по ф.д. № 755/2009 г. по описа на 
Софийския градски съд, търговско отделение, VI-6 
състав, кани всички кредитори на адвокатското 
дружество да предявят своите вземания към 
дружеството в двумесечен срок от обнародване 
на настоящата покана в „Държавен вестник“ на 
следния адрес на управление на дружеството: 
София, п.к. 1040, район „Красно село“, пл. Ма-
кедония № 1, ет. 7.
6820


