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НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 97
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

Законът за ратифициране на Шестия допъл-
нителен протокол към Споразумението за 
Многонацио налните мирни сили в Югоизточна 
Европа, приет от 44-то Народно събрание на 
15 май 2020 г.

Издаден в София на 20 май 2020 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

ЗАКОН
за ратифициране на Шестия допълнителен 
протокол към Споразумението за Многонацио
налните мирни сили в Югоизточна Европа

Член единствен. Ратифицира Шестия до-
пълнителен протокол към Споразумението за 
Многонационалните мирни сили в Югоизточна 
Европа, подписан на 12 юни 2019 г. в Скопие, 
Република Северна Македония.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 15 май 2020 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

3590

РЕШЕНИЕ
за избиране на омбудсман

Народното събрание на основание чл. 91а, 
ал. 1 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Ре-
публика България и чл. 8 и чл. 10, ал. 2 от 
Закона за омбудсмана

Р Е Ш И :
Избира Диана Петрова Ковачева за ом-

будсман.
Решението е прието от 44-то Народно 

събрание на 21 май 2020 г. и е подпеча-

тано с официалния печат на Народното  
събрание.

 Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Данаил Кирилов
3772

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 96
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам проф. Невена Костова Цачева 

с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора сте-
пен за приноса є за утвърждаване и развитие 
на медицинското образование.

Издаден в София на 15 май 2020 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев 
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

3746

УКАЗ № 98
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Медовина, община Попово, област 
Търговище, на 27 септември 2020 г.

Издаден в София на 20 май 2020 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

3810

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

	Наредба	 за	 допълнение	 на	 Наредба	
№	I-45	от	2000	г.	за	регистриране,	от-
чет,	 спиране	 от	 движение	 и	 пускане	
в	 движение,	 временно	 отнемане,	 пре-
кратяване	 и	 възстановяване	 на	 ре-
гистрацията	на	моторните	превозни	
средства	 и	 ремаркета,	 теглени	 от	

тях,	и	реда	за	предоставяне	на	дан-
ни	за	регистрираните	пътни	превозни
средства	 24

Българска народна банка
	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	

на	Наредба	№	12	 от	2016	г.	 за	Регис-
търа	на	банковите	сметки	и	сейфове	 24
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УКАЗ № 99
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията 

на Република България във връзка с чл. 463, 
ал. 5 от Изборния кодекс

П О С Т А Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на 

кметство Овчарци, община Сапарева баня, 
област Кюстендил, на 27 септември 2020 г.

Издаден в София на 20 май 2020 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Данаил Кирилов

3811

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 4  
от 14 май 2020 г.

по конституционно дело № 9 от 2019 г.

Конституционният съд в състав: председа-
тел: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов, 
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана 
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев, 
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда 
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов, 
Красимир Влахов, при участието на секре-
тар-протоколиста Кристина Енчева разгледа 
в закрито заседание на 14.05.2020 г. конститу-
ционно дело № 9/2019 г., докладвано от съдия 
Павлина Панова.

Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията на Република България 
(Конституцията) във фазата за решаване на 
делото по същество.

Делото е образувано на 13.06.2019 г. по ис-
кане на състав на Върховния административен 
съд (ВАС) за установяване на противоконсти-
туционност на чл. 142, ал. 1 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс (АПК) (обн., ДВ, 
бр. 30 от 11.04.2006 г.; посл. изм. и доп., 
бр. 44 от 13.05.2020 г.) и чл. 229, ал. 1, т. 6 от 
Гражданския процесуален кодекс (ГПК) (обн., 
ДВ, бр. 59 от 20.07.2007 г.; посл. изм., бр. 100 
от 20.12.2019 г.), приложим на основание 
чл. 144 АПК в съдебното административно 
производство.

Според съдебния състав императивната 
разпоредба на чл. 142, ал. 1 АПК, определя-
ща точно и безусловно приложимия закон, 
противоречи на чл. 151, ал. 2, изр. трето от 
Конституцията, като не предоставя възмож-
ност на решаващия съд да извърши собствена 
преценка относно приложимия закон в зави-
симост от всички обстоятелства по делото. 

Вносителят излага, че на основание чл. 229, 
ал. 1, т. 6 ГПК във връзка с чл. 144 АПК 
съдът спира производството, когато Консти-
туционният съд е допуснал до разглеждане по 
същество искане, с което се оспорва консти-
туционосъобразността на приложим по делото 
закон, но при преценката за съответствие на 
административния акт с материалния закон 
на основание чл. 142, ал. 1 АПК трябва да 
приложи действащия към момента на из-
даване на акта закон, дори и да е обявен за 
противоконституционен. 

В писмено уточнение от 18.07.2019 г., в из-
пълнение на указанията на съдията докладчик, 
дадени с разпореждане от 11.07.2019 г., вноси-
телят е конкретизирал предмета на искането. 
Съдебният състав излага, че чл. 229, ал. 1, т. 6 
ГПК сам по себе си не е противоконституци-
онен и ако Конституционният съд обяви за 
противоконституционен чл. 142, ал. 1 АПК, 
искането в тази част е безпредметно. При 
съществуването на чл. 142, ал. 1 АПК обаче 
спирането на съдебния административен про-
цес на основание чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК във 
връзка с чл. 144 АПК се оказва изпразнено 
от смислено съдържание, което противоречи 
на принципа на правовата държава. Вноси-
телят допълва, че разпоредбата на чл. 142, 
ал. 1 АПК възпрепятства съда при преценка 
съответствието на административния акт 
с материалния закон във всички случаи да 
извърши всеобхватна и пълна преценка за 
законосъобразност по смисъла на чл. 146, т. 4 
АПК, защото е възможно материалноправните 
разпоредби да са претърпели развитие, което 
да оказва влияние върху въпросите, разрешени 
с административния акт, чиято законосъ-
образност се преценява. Според мнозинството 
от съдебния състав разпоредбата на чл. 142, 
ал. 1 АПК поражда затруднения при прила-
гането си и в други възможни ситуации: на 
приемане на нов закон с обратно действие, на 
нови по-благоприятни норми, на нова правна 
уредба с преходни разпоредби, задължаващи 
административните органи да приключат ви-
сящите пред тях производства по досегашния 
(отменен) закон, но липса на подобна норма 
за последващия съдебен контрол. Вносителят 
заключва, че това положение е несъвместимо 
с принципите на правовата държава, които 
изискват върховенство на правото. 

С определение от 17 септември 2019 г. 
Конституционният съд е допуснал искането 
за установяване на противоконституционност 
на чл. 142, ал. 1 АПК за разглеждане по съще-
ство и е отклонил искането за установяване 
на противоконституционност на чл. 229, ал. 1, 
т. 6 ГПК, приложим на основание чл. 144 
АПК, като е прекратил производството в 
тази му част.
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Съдът е конституирал като заинтересувани 
институции: Народното събрание, президента 
на Република България, Министерския съвет, 
министъра на правосъдието, Висшия съдебен 
съвет, ВАС, Върховния касационен съд (ВКС), 
главния прокурор и Висшия адвокатски съвет.

Отправена е покана да предложат писмени 
становища до Съюза на юристите в България, 
Съюза на съдиите в България, Българската 
съдийска асоциация и Асоциацията на бъл-
гарските административни съдии.

Поканени са да дадат писмено правно мне-
ние по предмета на делото: проф. д.ю.н. Васил 
Мръчков, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. 
д-р Георги Близнашки, проф. д-р Дарина Зи-
новиева, проф. д-р Димитър Костов, проф. д-р 
Дончо Хрусанов, проф. д-р Емилия Друмева, 
проф. д-р Емилия Панайотова, проф. д-р Иван 
Стоянов, проф. д-р Мария Славова, проф. д-р 
Пенчо Пенев, проф. д-р Пламен Киров, проф. 
д-р Сашо Пенов, проф. д-р Снежана Начева, 
проф. д-р Тенчо Колев, проф. д-р Христина 
Балабанова, доц. д-р Зорница Йорданова, доц. 
д-р Мартин Белов, доц. д-р Наталия Киселова 
и доц. д-р Юрий Кучев.

По делото са постъпили писмени становища 
и правни мнения от следните конституира-
ни заинтересувани институции и поканени 
организации и специалисти от науката и 
практиката: Министерския съвет, министъра 
на правосъдието, Висшия адвокатски съвет, 
Българската съдийска асоциация, проф. д.ю.н. 
Васил Мръчков, проф. д-р Дарина Зиновиева, 
проф. д-р Дончо Хрусанов, проф. д-р Иван 
Стоянов, проф. д-р Христина Балабанова и 
доц. д-р Зорница Йорданова.

Министерският съвет, министърът на 
правосъдието, Висшият адвокатски съвет, 
Българската съдийска асоциация, проф. д-р 
Дарина Зиновиева, проф. д-р Дончо Хруса-
нов, проф. д-р Христина Балабанова и доц. 
д-р Зорница Йорданова намират искането за 
неоснователно.

В становището на Министерския съвет 
се излага разбирането за частично обратно 
действие на решенията на Конституционния 
съд спрямо заварени административни пра-
воотношения и съдебни производства. 

В становището на министъра на правосъ-
дието се излага разбирането, че решението на 
Конституционния съд има действие занапред 
и не се отразява на законосъобразността на 
издадения преди това административен акт, 
но се явява правопрепятстващ факт относно 
влизането му в сила. 

Според Висшия адвокатски съвет кон-
формното тълкуване на оспорения чл. 142, 
ал. 1 АПК в синхрон с принципа на върховен-
ство на Основния закон и непосредственото 
действие на конституционните разпоредби 
води до извода, че в обхвата на съдебната 

преценка за съответствие с материалния закон 
е включена и проверката за съответствие с 
материалноправните конституционни норми. 

Според Българската съдийска асоциация 
разпоредбата на чл. 142, ал. 1 АПК е в унисон 
с конституционната норма на чл. 151, ал. 2, 
както и с нормите на чл. 4, ал. 1 и чл. 6, ал. 1 
от Конституцията, като е напълно съобразена 
с характерните особености на административ-
ното производство.

В правното си мнение проф. д-р Дарина 
Зиновиева излага, че целта на спирането на 
административното производство е именно 
да се съобрази „нормативният“ предмет на 
делото с решението на Конституционния съд, 
което има и конститутивно действие, като в 
противен случай съдебното решение ще е по-
рочно, от една страна, а от друга – спирането 
като процесуално действие ще е лишено от 
правна логика и смисъл.

Проф. д-р Дончо Хрусанов намира иска-
нето за неоснователно и излага разбирането, 
че решението на Конституционния съд има 
действие занапред и не се отразява на зако-
носъобразността на издадения преди това 
индивидуален административен акт, защото 
към датата на издаване на акта законът е 
действащо право.

В правното си мнение проф. д-р Христина 
Балабанова обосновава, че в хипотезата на 
обявена противоконституционност на мате-
риален закон съдът не може да разглежда 
административния акт, защото вече липсва 
една от предпоставките за неговото издава-
не – материалният закон не се прилага, поради 
което следва да го обезсили и да прекрати 
делото.

Според доц. д-р Зорница Йорданова реше-
нията на Конституционния съд имат незабавно 
действие спрямо висящите административни 
и съдебни производства, но това не обуславя 
противоконституционност на оспорената раз-
поредба, тъй като чл. 142, ал. 1 АПК трябва 
да се тълкува и прилага едновременно и в 
съзвучие с ал. 2 на същия член, както и с 
разпоредбата на чл. 229, ал. 1, т. 6 ГПК, и 
да се тълкува конформно на Конституцията.

В правното си мнение проф. д.ю.н. Васил 
Мръчков споделя доводите на вносителя и 
излага допълнителни аргументи за противо-
конституционност на чл. 142, ал. 1 АПК поради 
противоречие с чл. 151, ал. 2, изр. трето и с 
чл. 4 от Конституцията, тъй като оспорената 
норма задължава съда да съобразява закон-
ността на административния акт с обявена 
за противоконституционна законова норма, 
която вече „не се прилага“.

Проф. д-р Иван Стоянов, от една стра-
на, приема, че сам по себе си чл. 142, ал. 1 
АПК не е противоконституционен, от дру-
га – излага аргументи, че когато оспореният 
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административен акт не е влязъл в сила и не 
е породил правните си последици, неговата 
законосъобразност трябва да се преценява 
към момента на постановяване на съдебното 
решение на основание чл. 151, ал. 2 от Кон-
ституцията и принципа на върховенството на 
Конституцията.

Останалите конституирани заинтересу-
вани институции и поканени организации 
и специалисти от науката и практиката не 
са депозирали писмени становища и правни 
мнения по делото.

Съдът, като обсъди доводите в искането и 
в допълнителните съображения на вносителя, 
постъпилите по делото писмени становища 
и правни мнения, както и относимата прав-
на уредба, за да се произнесе, взе предвид 
следното:

Основните доводи на съдебния състав за 
противоречие на чл. 142, ал. 1 АПК с Кон-
ституцията, изложени в сезиращото искане, 
са, че оспорената разпоредба определя им-
перативно приложимия материален закон и 
възпрепятства съда да съобрази решението 
на Конституционния съд, с което е обявена 
противоконституционност на този закон. Ето 
защо сезиращият съд намира, че атакуваната 
разпоредба противоречи на чл. 4 и на чл. 151, 
ал. 2, изр. трето от Конституцията и следва 
да бъде обявена за противоконституционна.

Предвид този контекст на искането Кон-
ституционният съд намира за уместно най-
напред да направи някои уточнения, които са 
от значение за по-нататъшните разсъждения 
по предмета на делото.

Съгласно чл. 5, ал. 1 от Основния закон 
Конституцията е върховен закон и другите 
закони не могат да є противоречат. Тази разпо-
редба утвърждава принципа на върховенството 
на Конституцията, което е основно изискване 
на демократичната правова държава. Всички 
дейности по осъществяване на държавната 
власт имат своето основание в Конституцията, 
а всяка правна норма, създадена и приведена 
в действие от държавната власт, следва да е 
създадена на основата и в рамките на Кон-
ституцията. Принципът на върховенството на 
Основния закон означава, че Конституцията 
стои на най-високо място в йерархията на 
нормативните актове и никой правен акт не 
може да є противоречи. Всички разпоредби 
на Конституцията имат върховенство пред 
останалите нормативни актове, а тя е създа-
ла необходимите гаранции за поддържане на 
това върховенство (Решение № 8 от 2012 г. по 
к.д. № 16/2011 г.).

Конституционният съд е приел, че Кон-
ституцията подлежи на прилагане както 
всеки друг нормативен акт, а принципите на 
върховенството на Основния закон и непо-
средственото действие на конституционните 

разпоредби са отправна точка и критерий за 
всички други средства за нейното опазване 
(Решение № 10 от 1994 г. по к.д. № 4/1994 г.). 
Контролът за конституционност по чл. 149, 
ал. 1, т. 2 от Конституцията, осъществяван 
от Конституционния съд, като механизъм за 
опазване на Конституцията се подчинява на 
същите тези принципи.

Дейността на всички държавни органи е 
обвързана с Конституцията. Всички те – вклю-
чително и законодателят, са длъжни да съоб-
разяват своите действия за съответствие с 
Основния закон. Функцията да се произнася по 
съответствието на законите с Конституцията 
не се ограничава само до Конституционния 
съд, а се отнася и до всички съдилища. В 
този смисъл те са обвързани да осъществяват 
преценка за конституционност на правните 
норми, които прилагат. Това произтича как-
то от принципа, установен в чл. 5, ал. 1 от 
Основния закон – Конституцията е върховен 
закон и другите закони не могат да є про-
тиворечат, така и от чл. 117, ал. 1 от Кон-
ституцията, съгласно който съдебната власт 
защитава правата и законните интереси на 
гражданите, юридическите лица и държавата 
(Решение № 8 от 2005 г. по к.д. № 7/2005 г., 
Решение № 1 от 1998 г. по к.д. № 10/1998 г.). 
Това задължение е намерило израз в чл. 150, 
ал. 1 и 2 от Основния закон, според които 
ВКС и ВАС сезират Конституционния съд за 
закон, за който установят, че не съответства 
на Конституцията. 

За да защити установения в нея конституци-
онен ред, Конституцията утвърждава института 
на конституционния контрол в чл. 149, ал. 1, 
т. 2, който гласи, че Конституционният съд 
се произнася по искания за установяване на 
противоконституционност на законите и на 
другите актове на Народното събрание, както 
и на актовете на президента. По силата на 
тази разпоредба единствено Конституционният 
съд на Република България е оправомощен 
да установява с общозадължителна сила 
противоречие между законова и конституци-
онна разпоредба. Така Конституционният съд 
осъществява конституционно правосъдие и 
гарантира върховенството на Основния закон 
в националния правен ред. 

Норменият контрол като основно право-
мощие на Конституционния съд е проявле-
ние на прякото действие на конституцион-
ните норми. В теорията, а и в практиката 
на Конституционния съд (Определение от 
9.05.2019 г. по к.д. № 5/2019 г.) се е утвърдило 
разбирането, че Конституцията предвижда два 
вида нормен контрол – абстрактен (чл. 149, 
ал. 1, т. 2) и конкретен (чл. 150, ал. 2). При 
абстрактния контрол Конституционният съд 
е сезиран с въпроса за съответствие на за-
кон с Конституцията независимо дали има 
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висящ процес пред друг съд. В този случай 
контролът се извършва, без да има повод в 
конкретен правен спор. Резултатът от такова 
произнасяне е, че се отразява върху всеки 
възникнал спор по общозадължителен на-
чин. При конкретния контрол преценката 
на Конституционния съд за съответствие 
на закон с Конституцията се осъществява 
по повод висящ пред върховните съдилища 
правен спор, в рамките на който се поставя 
въпрос за съответствието на приложимия по 
делото закон с Конституцията. Независимо 
от конкретния повод за сезирането на Кон-
ституционния съд решението му и в този 
случай има ефект erga omnes.

Този ефект на контрола за конституционо-
съобразност върху законите има съществена 
роля за утвърждаването и реализирането на 
върховенството на Основния закон. Затова 
Съдът е постановявал, че неспазването на 
решенията му е равносилно на неспазването 
на Конституцията (Решение № 1 от 2013 г. по 
к.д. № 5/2012 г.). 

Принципът на върховенството на Кон-
ституцията (чл. 5, ал. 1) се обезпечава както 
от разпоредби и механизми, предвидени в 
самата нея, така и от процесуалните закони, 
прилагани от съдилищата. Законовата разпо-
редба, чието съответствие с Основния закон 
е оспорено, се намира в латентно състояние. 
Нейната конституционосъобразност или се 
потвърждава с решение на Конституционния 
съд, или се прогласява несъответствието є с 
Конституцията, като в последната хипотеза 
тя става неприложима в съответствие с пра-
вилото на чл. 151, ал. 2 от Основния закон. 
За да се гарантира правната сигурност и 
върховенството на Конституцията, като се 
намали възможността на един оспорен закон 
да поражда правни последици до произнася-
нето на Конституционния съд, чл. 150, ал. 2 
от нея задължава при контрола по конкретен 
повод, предизвикан от състав на ВКС или 
ВАС, преди да се внесе въпросът в Консти-
туционния съд, производството по делото да 
бъде спряно. Това означава, че върховен съд, 
който счита, че приложима по висящото пред 
него дело законова норма не съответства на 
Конституцията, не може да извършва каквито 
и да е съдопроизводствени действия, докато 
Конституционният съд не реши въпроса за 
нейната конституционосъобразност. От своя 
страна, отделните процесуални закони обез-
печават върховенството на Конституцията, 
като изрично предвиждат спиране на произ-
водствата пред всички по степен съдилища, 
когато Конституционният съд е допуснал 
разглеждането по същество на искане, с което 
се оспорва конституционосъобразността на 
приложим по делото закон (чл. 229, ал. 1, т. 6 
ГПК, приложим на основание чл. 144 АПК и в 

административното съдебно производство). В 
производството пред държавната администра-
ция по издаването на индивидуални и общи 
административни актове важи аналогично 
основание за спиране на производството пред 
административния орган (чл. 54, ал. 1, т. 4 
и чл. 74 АПК). Спирането в този случай е 
независимо от това кой от оправомощените 
субекти по чл. 150 от Конституцията е оспорил 
даден закон пред Конституционния съд, за да 
упражни той контрол за конституционосъ-
образност (абстрактен или по конкретен 
повод). Спирането на административното и 
съдебното производство е процесуален инсти-
тут, който е предвиден в случаите, когато се 
налага да бъде решен преюдициален въпрос. 
В случаите на спиране на производства (съ-
дебни и административни) при допуснат от 
Конституционния съд контрол за конституци-
оносъобразност на закон се цели обезпечаване 
на върховенството на Конституцията, като не 
се допусне до произнасянето на Съда да бъде 
приложена разпоредба, която би могла да бъде 
обявена за несъответна на Основния закон. 

След постановяването на решение на Кон-
ституционния съд и влизането му в сила според 
правилото на чл. 151, ал. 2 от Конституцията 
пречката за развитието на спрените съдебни 
и административни производства отпада и те 
следва да бъдат възобновени. Спорният въпрос 
по тези производства трябва да бъде решен 
съобразно постановеното от Конституционния 
съд. Ако искането за обявяване на противо-
конституционност на закон е отхвърлено, този 
закон стабилизира своето действие и може да 
бъде приложен спрямо все още неприключи-
лите правоотношения, включително и спрямо 
тези, предмет на съдебен спор. В случай че 
бъде прогласена противоконституционност на 
атакувана законова разпоредба, след влизане в 
сила на решението на Конституционния съд тя 
става неприложима, тъй като „по отношение 
на заварените от решението на Конституци-
онния съд неприключени правоотношения и 
правоотношенията, предмет на висящи съдеб-
ни производства, противоконституционният 
закон не се прилага“ (точка втора от Решение 
№ 3 от 2020 г. по к.д. № 5/2019 г.). Ако е спряно 
съдебно производство, съответният съд след 
възобновяването на производството трябва да 
постанови съдебния си акт, като остави непри-
ложена обявената от Конституционния съд за 
противоконституционна норма. „В тези случаи 
съдът решава спора, позовавайки се пряко 
на Конституцията, когато това е възможно, 
както и чрез аналогия на закона и аналогия 
на правото.“ (Решение № 3 от 2020 г. по к.д. 
№ 5/2019 г.). Обратното би обезсмислило 
спирането на производството, но това, което 
е по-важно – би означавало, че съдилищата 
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не зачитат решението на Конституционния 
съд, следователно и върховенството на самата 
Конституция.

В контекста на отправеното искане за 
обявяване на чл. 142, ал. 1 АПК за противо-
конституционен като противоречащ на чл. 151, 
ал. 2 от Конституцията, доколкото задължава 
съда да приложи материален закон, който е 
обявен за противоконституционен, тъй като  
е бил действащ към момента на издаването 
на индивидуален или общ административен 
акт, настоящото решение следва да бъде при-
лагано съвместно с тълкуването, дадено от 
Конституционния съд в цитираната по-горе 
точка втора от диспозитива на Тълкувателно 
решение № 3 от 2020 г. по к.д. № 5/2019 г. 

Следователно в този случай, ако матери-
алният закон, който е действал към момента 
на издаването на индивидуалния или общия 
административен акт, е обявен от Конституци-
онния съд за противоконституционен, той няма 
да се приложи по заварените неприключили 
правоотношения, висящи пред съд или пред 
административен орган. Върховенството на 
Конституцията и нейната пряка приложимост 
са принципите, които обвързват и задъл-
жават съдилищата да не приложат чл. 142, 
ал. 1 АПК в случаите, в които материалният 
закон, който е действал към момента на из-
даването на административния акт и който 
е предмет на спора пред съда, е обявен за 
противоконституционен, докато процесът е 
висящ и е бил спрян до произнасянето на 
Конституционния съд. 

Поради това чл. 142, ал. 1 АПК не е в 
противоречие с чл. 151, ал. 2 от Конститу-
цията, а следва да се прилага във връзка с 
тази конституционна разпоредба така, както 
тя е изтълкувана с Решение № 3 от 2020 г. 
по к.д. № 5/2019 г.

Конституционният съд приема, че за да 
се обяви една разпоредба на закон за проти-
воконституционна, тя трябва да е в противо-
речие с Основния закон, поради което да не 
е възможно да регулира дадени обществени 
отношения. Случаят с атакувания чл. 142, 
ал. 1 АПК не е такъв. 

В уточнението към искането за обявяване 
на противоконституционност на чл. 142, ал. 1 
АПК сезиращият състав на ВАС излага допъл-
нителни аргументи за това: разпоредбата не 
дава право на съда да прецени приложимия 
материален закон в случаите на приемане на 
нов закон с обратно действие, на нова правна 
уредба с преходни разпоредби, на нов по-бла-
гоприятен закон. Поради това счита, че тя 
противоречи на чл. 4, ал. 1 от Конституцията 
(принципа на правовата държава).

Член 142, ал. 1 АПК е със сегашното си 
съдържание от 1.03.2007 г. и действа, без да 
е изменян или допълван. Атакуваната ал. 1 

урежда приложимостта на материалния закон 
както по отношение на индивидуалните ад-
министративни актове, така и по отношение 
на общите административни актове (намира 
се в дял трети „Производства пред съд“, 
глава девета „Общи разпоредби“). Член 142, 
ал. 1 АПК е разпоредба, която не изчерпва 
съдържанието си само в случаите на прило-
жимост на материален закон, обявен за про-
тивоконституционен. Тя е с много по-голямо 
практическо значение и е основополагаща за 
преценката на материалната законосъобраз-
ност на посочените административни актове 
(чл. 146, т. 4 АПК) като едно от основанията 
за законосъобразността им въобще. 

Конституционният съд намира за необхо-
димо да отбележи, че не бива да се смесват 
преценката за материална законосъобразност 
на административния акт, извършвана от съда, 
и преценката за правно действие на матери-
ален закон, присъща само на законодателя. 
Първата се извършва от съда в рамките на 
оспорване на административните актове 
(глава десета, раздели I и II АПК). Член 142, 
ал. 1 АПК посочва принципа в администра-
тивното право, че при издаването на всеки 
индивидуален или общ административен акт 
се прилага този материален закон, който е 
действащ към момента на издаването на акта. 
Ролята на контролиращия съд е да провери 
дали административният орган правилно е 
индивидуализирал този закон.

Конституционният съд последователно 
приема в своята практика, че изключително 
важен аспект на принципа на правовата дър-
жава и в частност на изискването за правна 
сигурност, предвидимост и стабилност на 
законодателните решения е забраната за об-
ратно действие на правните норми (Решение 
№ 4 от 2014 г. по к.д. № 12/2013 г., Решение 
№ 8 от 2017 г. по к.д. № 1/2017 г.). 

Правната теория и практиката приемат, 
че в административното право при индиви-
дуалните и общите административни актове 
е приложим този закон, който е в сила към 
момента на издаването им. Този принцип въ-
плъщава правната сигурност и предвидимост 
в този клон на правото, в който отношенията 
държавен орган – гражданин (организация) 
са уредени по вертикала – на власт и под-
чинение. Преценката на съда при контрола 
за материална законосъобразност върху тези 
административни актове е дали фактите, 
предвидени в хипотезата на правната норма, 
са били правилно установени от издаващия 
акта административен орган и дали към тях 
е приложен правилно материалният закон, 
който е регулирал обществените отношения 
именно към този момент. Административ-
нопроцесуалният кодекс не предоставя на 
съда компетентност да преценява дали нов 
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материален закон, или изменен закон, послед-
ващи издаването на акта, са приложими при 
висящо съдебно производство. Не съществува 
възможност за преценка на съда и за приложе-
нието на по-благоприятен закон (така, както 
е предвидено в чл. 2, ал. 2 от Наказателния 
кодекс (НК) по отношение на престъпления-
та). Приложението на такива закони би могло 
да се реализира, но само ако законодателят 
изрично им е придал обратно действие съглас-
но чл. 14 от Закона за нормативните актове 
(ЗНА). При осъществяване на съдебен контрол 
върху посочените административни актове 
последващ издаването на акта материален 
закон може да бъде приложен от съда само 
ако законодателят е разпоредил това – да е 
приложим спрямо правоотношенията, предмет 
на висящи съдебни производства. Важен аспект 
на правовата държава в материален смисъл 
е забраната за произвол при упражняването 
на държавната власт. Конституционният съд 
е приел, че произволът представлява „нару-
шение на обективен критерий като мащаб за 
справедливост“ (Решение № 1 от 2005 г. по 
к.д. № 8/2004 г., Решение № 4 от 2019 г. по 
к.д. № 15/2018 г.). Разпоредбата на чл. 142, 
ал. 1 АПК е гаранция за предотвратяване 
на нееднаквото приложение на материалния 
закон в административното право. Задължа-
вайки административния орган при издаването 
на административен акт (индивидуален или 
общ) да приложи материалния закон, който 
действа към този момент, а съдът да извърши 
контрол за материална законосъобразност на 
административния акт именно съобразно този 
приложим закон, разпоредбата на чл. 142, 
ал. 1 АПК обезпечава избягването на произ-
вола по прилагането на материалния закон 
и неравното третиране на правните субекти.

Разбиран и прилаган по този начин, чл. 142, 
ал. 1 АПК е съобразен с чл. 14 ЗНА, съгласно 
алинея първа на който „обратна сила на нор-
мативен акт може да се даде само по изклю-
чение, и то с изрична разпоредба“, а според 
алинея трета – „не може да се дава обратна 
сила на разпоредби, които предвиждат санк-
ции, освен ако те са по-леки от отменените“. 
Така интерпретирана, атакуваната разпоредба 
гарантира правната сигурност, равенството на 
гражданите пред закона и защитава оправда-
ните правни очаквания като проявление на 
принципа на правовата държава (Решение 
№ 8 от 2017 г. по к.д. № 1/2017 г.). Тя е съ-
ответна на чл. 4 от Конституцията, тъй като 
въплъщава в себе си предвидимост и забрана 
за обратно действие на законите.

Поради това аргументите на сезиращия 
съд за противоконституционност на чл. 142, 
ал. 1 АПК са неоснователни. 

Воден от изложените съображения и на 
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията 
във връзка с чл. 22, ал. 1 ЗКС, Конституци-
онният съд

Р Е Ш И :
Отхвърля искането на състав на Върхов-

ния административен съд за установяване на 
противоконституционност на чл. 142, ал. 1 
от Административнопроцесуалния кодекс 
(обн., ДВ, бр. 30 от 11.04.2006 г.; посл. изм. и 
доп., бр. 44 от 13.05.2020 г.).

Председател:  
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ 
на съдията Гроздан Илиев 

по конституционно дело № 9 от 2019 г.

В хода на производството за решаване на 
делото по същество не настъпи промяна на 
обстоятелствата, която да ме мотивира да 
променя вече изразеното особено мнение по 
допустимостта на искането. Нещо повече, 
при произнасяне по делото мнозинството 
възприе разрешения, които са в подкрепа на 
разбирането за отклоняване на искането и 
прекратяване на производството. Ето защо 
поддържам, че искането на тричленен състав 
на Върховния административен съд (ВАС), 
пето отделение, за установяване на противо-
конституционност на чл. 142, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, 
бр. 30 от 11.04.2006 г.; последно изм. и доп., 
бр. 44 от 13.05.2020 г.) (АПК) не трябваше да 
бъде разгледано по същество.

 В съгласие с принципа за разделение на 
властите (чл. 8) на конституционно ниво е 
установено ясно разграничение на компе-
тентностите между Конституционния съд 
(КС), ВАС, Върховния касационен съд (ВКС) 
и останалите органи на съдебната власт, осъ-
ществяващи правораздавателната дейност.

 Конституционният съд осъществява аб-
страктен нормен контрол за съответствие на 
разпоредбите на закона с Конституцията, т.е. 
компетентността на Съда е ограничена до 
произнасянето дали законът като цяло или 
отделни негови разпоредби съответстват на 
Конституцията. Следователно предмет на 
исканията, по които се образуват делата пред 
КС, не могат да бъдат други въпроси извън 
очертания от конституционните разпоредби 
нормен контрол. Съдилищата, респ. ВАС и 
ВКС, осъществяват дейността по приложение 
на закона, като по отношение на актовете 
и действията на административните органи 
осъществяват и контрол за законност. Ето 
защо извън компетентността на КС ще бъдат 
случаите, при които е налице формирана 
противоречива съдебна практика по прило-
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жението на закона, включително и когато 
противоречивата практика се отнася до прило-
жим от ВАС по конкретно дело закон, който 
е обявен с решение на КС за противокон-
ституционен. В тези случаи преодоляването 
на противоречията в съдебната практика се 
осъществява чрез тълкувателната дейност на 
Върховните съдилища – ВАС и ВКС, които 
имат конституционното задължение да осъ-
ществяват върховен съдебен надзор за точно 
и еднакво приложение на законите (чл. 124 
и 125 от Конституцията).

Тричленният състав на ВАС на основание 
чл. 150, ал. 2 от Конституцията е сезирал КС 
с искане да се обяви за противоконститу-
ционна разпоредбата на чл. 142, ал. 1 АПК, 
позовавайки се на формиралата се противо-
речива съдебна практика по приложението 
на оспорената разпоредба и разпоредбата на 
чл. 214, ал. 2 от Закона за Министерство-
то на вътрешните работи (ЗМВР), която с 
Решение № 10 от 2018 г. по к.д. № 4/2017 г. 
КС е обявил за противоконституционна. До 
образуване на производството пред КС по 
к.д. № 9/2019 г. Пленумът на ВАС не е бил 
сезиран за решаване по тълкувателен път на 
проблемите, породени от противоречивата 
съдебна практика по административните 
дела, по които е бил приложим обявеният 
за противоконституционен закон, както и 
тези, свързани с правното действие на ре-
шенията на КС, по делата на производство 
пред административните съдилища. При 
това положение КС, чиито правомощия са 
ограничени до упражняване на нормен кон-
трол за конституционосъобразност, не би 
могъл да се произнася по въпросите, които 
съгласно чл. 125, ал. 1 от Конституцията са 
от компетентност на ВАС. 

Когато в хода на тълкувателна дейност 
Пленумът на ВАС констатира наличие на 
затруднения по приложението на чл. 151, 
ал. 2 от Конституцията, той разполага с 
правомощието по чл. 150, ал. 1 във връзка с 
чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията да сезира 
КС за издаване на тълкувателно решение. 
В настоящия случай това е сторено, като с 
искане, по което е образувано к.д. № 12 от 
2019 г., присъединено към к.д. № 5 от 2019 г., 
Пленумът на ВАС е сезирал КС с тълкува-
телно питане за „действието на решението 
на Конституционния съд, с което се обявява 
противоконституционност на закон, по отно-
шение на заварени правоотношения и висящи 
съдебни производства, с оглед разпоредбата на 
чл. 151, ал. 2, изр. трето от Конституцията на 
Република България“. При така поставеното 
тълкувателно питане спорният въпрос и по 
двете дела (к.д. № 9/2019 г. и к.д. № 12/2019 г.) 
разкрива еднаквост на предмета – приложи-

мост на обявен за противоконституционен 
закон към висящо съдебно производство. С 
Решение № 3 от 28.04.2020 г. по к.д. № 5/2019 г. 
и к.д. № 12/2019 г. (ДВ, бр. 42 от 2020 г.) КС 
е приел, че „По отношение на заварените 
от решението на Конституционния съд не-
приключени правоотношения и правоотно-
шенията, предмет на висящи съдебни произ-
водства, противоконституционният закон не 
се прилага.“ При този отговор на спорния 
въпрос по отношение на искането, по което е 
образувано к.д. № 9/2019 г., отпада правният 
интерес за разглеждането и решаването му в 
самостоятелно производство. Поначало про-
изводството пред КС се развива и приключва 
с решение само ако има правен интерес от 
това. Приложението на принципа е гаран-
ция срещу постановяване на противоречиви 
решения, вкл. и в частта относно мотивите, 
свързани с предмета на произнасяне по двете 
дела. Ето защо при отпаднал правен интерес 
в производството по к.д. № 9/2019 г. искането 
трябваше да бъде отклонено и производството 
прекратено. 

В обстоятелствената част на искането по 
к.д. № 9/2019 г. от тричленния състав на ВАС 
са изложени съображения и за упражняване 
от КС на правомощието по чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията относно правното действие 
на решенията на КС, с които приложим по 
конкретно дело закон се обявява за противо-
конституционен. С такова правомощие обаче 
състав на ВАС, който разглежда конкретно 
дело, не разполага. Съображенията за това 
сме изложили със съдия Таня Райковска в 
особеното мнение по к.д. № 5/2019 г. и к.д. 
№ 12 /2019 г., които поддържам. 

В уточнението към искането по к.д. 
№ 9/2019 г. сезиращият състав на ВАС пред-
ставя допълнителни съображения за това, че 
разпоредбата чл. 142, ал. 1 АПК не дава право 
на съда да прецени приложимия материален 
закон в случаите на приемане на нов закон 
с обратно действие, на нова правна уредба 
с преходни разпоредби или на нов по-бла-
гоприятен закон. Считам, че в тази част по 
поставените въпроси КС не трябваше да се 
произнася, защото са извън правомощията 
му с оглед основанието по чл. 149, ал. 1, т. 2 
от Конституцията. Поставените въпроси се 
отнасят до правораздаването, т.е. до дей-
ността на съдилищата по приложението на 
закона, а неяснотите и споровете, свързани 
с приложение на закона, се решават по тъл-
кувателен ред от ВАС съгласно чл. 125 от 
Конституцията.

Недопустимостта на искането е обусло-
вена и от неизпълнението на задължението 
по чл. 17, ал. 1 от Закона за Конституционен 
съд, съгласно което искането за обявяване на 
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противоконституционността на разпоредба от 
закон трябва да бъде обосновано с подробни 
и ясни съображения, които не са вътрешно 
противоречиви. 

При водещи съображения, от една страна, 
за необходимост КС да осъществи тълкува-
телното си правомощие по чл. 149, ал. 1, т. 1 
от Конституцията относно приложното поле 
на чл. 151, ал. 2 от Конституцията, респ. 
правните последици на решението на КС, с 
което се обявява противоконституционност 
на приложимия закон, и от друга, заявен 
петитум за обявяване на основание чл. 149, 
ал. 1, т. 2 от Конституцията противоконсти-
туционност на разпоредбата на чл. 142, ал. 1 
АПК е налице съществено противоречие 
между съобразителна част и диспозитива 
на искането, което не е преодоляно въпре-
ки дадените указания с разпореждане от 
11.07.2019 г. за отстраняването му. Липсата 
на ясно определим по съдържание правен 
интерес за обявяване за противоконститу-
ционна на оспорената разпоредба води до 
недопустимост на искането, поради което не 
следваше да бъде допуснато до разглеждане 
по същество.

Конституционен съдия:  
Гроздан Илиев

СТАНОВИЩЕ
на съдията Георги Ангелов

по конституционно дело № 9 от 2019 г.

Според мен искането е неоснователно по 
следните съображения.

1. Съществуването и съдържанието на 
правните последици (субективните права и/
или правните задължения) от фактите се 
уреждат от закона, действал по време на 
настъпването на тези факти. Само с него, 
не и с минал или с бъдещ закон, правните 
субекти са могли и са били длъжни да съ-
образяват своето поведение. Същевременно 
той е еднаквата мярка, която се изисква от 
равенството им пред закона по чл. 6, ал. 2, 
изр. 1 от Конституцията, за поведенията към 
един и същи момент.

2. При влизането си в сила законът заварва 
два вида правоотношения – приключени и не-
приключени. И при двата юридическият факт 
вече се е случил преди влизането в сила на 
закона. При приключените правоотношения 
са настъпили и всичките правни последици 
(породените права и/или задължения, без зна-
чение осъществени или не) от факта. Такива 
вече не могат да се породят. При неприклю-
чените са настъпили само част от последици-
те, настъпването на останалите предстои по 
времето на действие на новия закон.

3. Преуреждането на правните последици, 
настъпили преди влизането на закона в сила, 
е обратно действие на закона. Запазването на 
тези последици е действие на закона занапред. 
Запазването на вече настъпилите заедно с 
преуреждането на още ненастъпилите правни 
последици е незабавно действие на закона. 
Незабавното действие е възможно само при 
неприключени  правоотношения.

4. По силата на Решение № 3/2020 г. на 
Конституционния съд обявеният за проти-
воконституционен закон не се прилага за: 
(а) неприключените правоотношения, и (б) 
за правоотношенията, предмет на висящи 
съдебни производства.

а. При неприключените правоотношения 
застава въпросът обратно или незабавно е 
действието на неприлагането на обявения за 
противоконституционен закон или, казано 
иначе, прилага ли се той или не се прилага за 
вече породените преди обявяването му за про-
тивоконституционен права и/или задължения. 

Правоотношението е правна връзка меж-
ду субекти на правото, която възниква от 
юридически факт и се състои от права и/или 
задължения. Неприлагането на противокон-
ституционния закон спрямо правоотноше-
нието означава неприлагането му към всеки 
един от неговите елементи, тъй като друго не 
е казано. Законът не се прилага както към 
още невъзникналите права и/или задълже-
ния, така и към самия юридически факт и 
към правата и задълженията, които вече са 
възникнали към момента на обявяването му 
за противоконституционен.

Действието на решението за противокон-
ституционност по отношение на неприклю-
чените правоотношения следователно е не 
незабавно, а обратно, т. е. от, и включително, 
самия му юридически факт.

б. Правоотношенията, предмет на висящи 
съдебни производства, могат да бъдат както 
приключени, така и неприключени. Проти-
воконституционният закон не се прилага и 
спрямо двете групи. Действието на решението 
за противоконституционността му е обрат-
но – законът не се прилага от възникването 
на спорното правоотношение.

в. Като резултат: обратното действие на 
решението за противоконституционност на 
закон спрямо неприключените правоотноше-
ния и правоотношенията, предмет на висящи 
съдебни производства, е пряка и незаобико-
лима (необходима) последица от Решение 
№ 3/2019 г. на Конституционния съд.

 Противоречие с принципа, отразен в чл. 14, 
ал. 1 от Закона за нормативните актове, че 
обратна сила на нормативен акт може да се 
даде само по изключение, и то с изрична 
разпоредба, няма, защото: а) не става дума за 
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за държавния бюджет на Република България 
за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с Решение № 262 от 2020 г. 
на Министерския съвет за одобряване на На-
ционална научна програма „Създаване на база 
данни на кръводарителите в Република Бълга-
рия за маркери на трансмисивни инфекции“.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката.

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

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

3776

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96  
ОТ 21 МАЙ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2020 г. за изплащане на мини
мални диференцирани размери на паричните 
средства за физическа активност, физическо 
възпитание, спорт и спортнотуристическа 

дейност

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. в размер 10 580 лв. за 
изплащане на минимални диференцирани 
размери на паричните средства за физиче-
ска активност, физическо възпитание, спорт 
и спортно-туристическа дейност на децата 
от държавните детски градини към Минис-
терството на отбраната и на курсантите и 
студентите в редовна форма на обучение в 
държавните висши военни училища.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по 
бюджета на Министерството на отбраната, 
както следва:

1. 9864 лв. – трансфери за държавните 
висши военни училища – за курсантите и 
студентите в редовна форма на обучение в 
държавните висши военни училища, съгласно 
приложение № 1;

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95 
ОТ 21 МАЙ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на образованието 

и науката за 2020 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2020 г. в общ размер 
1 500 000 лв. за изпълнение на Национална 
научна програма „Създаване на база данни 
на кръводарителите в Република България за 
маркери на трансмисивни инфекции“.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на равен достъп до качествено висше обра-
зование и развитие на научния потенциал“, 
бюджетна програма „Оценка и развитие на 
националния научен потенциал за изграждане 
на устойчива връзка образование-наука-биз-
нес като основа за развитие на икономика, 
базирана на знанието“, по бюджета на Ми-
нистерството на образованието и науката 
за 2020 г. 

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 

обратното действие на нормативен акт, а 
за последица от решение на Конституци-
онния съд, и б) дори и да се отнасяше за 
обратното действие на закон, то би следвало 
от разпоредбата на чл. 151, ал. 2, изр. 3 от 
Конституцията през Решение № 3/2019 г. на 
Конституционния съд.

5. Административните актове, за които 
се отнася оспореният чл. 142, ал. 1 АПК, са 
юридически факти от вида на юридическите 
действия, затова изложеното по-горе важи 
и за тях. Разпоредбата е частен случай на 
посочения в т. 1 принцип за действието на 
закона по време. 

Когато преценява съответствието на адми-
нистративния акт със закон, приложим към 
момента на издаването на акта, но обявен 
впоследствие за противоконституционен, съдът 
е длъжен да го счита за неприложим още в 
момента на издаване на акта.

Основания за противоконституционност 
на чл. 142, ал. 1 АПК не намирам. 

Конституционен съдия:  
Георги Ангелов

3663
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2. 716 лв. – за децата от държавните детски 
градини към Министерството на отбраната, 
съгласно приложение № 2.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури 
за сметка на предвидените разходи по цен-
тралния бюджет за 2020 г.

Чл. 3. (1) Със сумата от 716 лв. се увели-
чават показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2020 г. 

(2) Със сумата 716 лв. да се увеличат раз-
ходите по „Политика в областта на отбрани-
телните способности“, бюджетна програма 
„Военно-патриотично възпитание и военно-
почивно дело“, по бюджета на Министерството 
на отбраната за 2020 г.

Чл. 4. Министърът на отбраната да извър-
ши налагащите се промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2020 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 
от Постановление № 46 на Министерския 
съвет от 2020 г. за определяне на минимал-
ни диференцирани размери на паричните 
средства за физическа активност, физическо 
възпитание, спорт и спортно-туристическа 
дейност, които се осигуряват от държав-
ния бюджет и от бюджетите на общините  
(ДВ, бр. 26 от 2020 г.).

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

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

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

Приложение № 1 
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Трансфери за държавните висши военни 
училища, финансирани чрез бюджета на 

Министерството на отбраната

№ 
по 
ред

Държавно висше военно учи-
лище

Сума
(в лв.)

1. Военна академия „Г. С. Раков-
ски“ – София 264

2. Национален военен университет 
„В. Левски“ – Велико Търново 2436

№ 
по 
ред

Държавно висше военно учи-
лище

Сума
(в лв.)

3. Висше военноморско училище 
„Н. Й. Вапцаров“ – Варна 6597 

4.
Висше военновъздушно учи-
лище „Г. Бенковски“ – Долна 
Митрополия

567

ОБЩО: 9864

Приложение № 2 
към чл. 1, ал. 2, т. 2

Допълнителни разходи за държавните детски 
градини към Министерството на отбраната

№ 
по 
ред

Държавна детска градина Сума 
(в лв.)

1. ДЦДГ „Средец“ – София 98

2. ДОДЗ „Младост“ – София 96

3. ДЦДГ „Слава“ – София 96

4. ДЦДГ „Светлина“ – Карлово 94

5. ДЦДГ „Детелина“ – Казанлък 148

6. ДЦДГ „Кокиче“ – Пловдив 46

7. ДОДЗ „Калина“ – Стара Загора 138

ОБЩО: 716

3777

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97  
ОТ 21 МАЙ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на вътрешните 

работи за 2020 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер до 10 000 000 лв. по бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 
2020 г. за финансово обезпечаване на склю-
чени договори за изпълнение на дейности, 
свързани с издаването на българските лични 
документи.

(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените средства по централ-
ния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на управлението и развитието на системата 
на Министерството на вътрешните работи“, 
бюджетна програма „Информационно осигу-
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ряване и административно обслужване“, по 
бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2020 г.

(2) Със сумата 10 000 000 лв. да се увели-
чат показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2020 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи 
да извършва съответните промени по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи 
за 2020 г. на базата на фактически извърше-
ните разходи и да уведомява министъра на 
финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
вършва произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

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

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на вътрешните работи.

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

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

3778

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98 
ОТ 21 МАЙ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на стипен
дии и на еднократно финансово подпомагане 
по Програмата на мерките за закрила на деца 
с изявени дарби от държавни, общински и 
частни училища през 2020 г., приета с По
становление № 50 на Министерския съвет 

от 2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. в размер 200 390 лв. за 
изплащане на стипендии и на еднократно 
финансово подпомагане на учениците от об-
щинските и частните училища и на стипендии 
на учениците от държавните училища, фи-
нансирани от Министерството на културата.

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, 
както следва:

1. по бюджетите на общините – 19 220 лв., 
разпределени съгласно приложението;

2. по бюджета на Министерството на 
културата – 181 170 лв.

(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, 
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на 
общините от централния бюджет под фор-

мата на обща субсидия за делегираните от 
държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигу-
ри за сметка на предвидените средства по 
централния бюджет за 2020 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 
да се увеличат разходите по „Политика в 
областта на създаване и популяризиране на 
съвременно изкуство в страната и в чужбина 
и достъп до качествено художествено обра-
зование“, бюджетна програма „Обучение на 
кадри в областта на изкуството и културата“, 
по бюджета на Министерството на културата 
за 2020 г.

(2) Със сумата 12 150 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона 
за държавния бюджет на Република Бълга-
рия за 2020 г.

(3) Със сумата 181 170 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона 
за държавния бюджет на Република Бълга-
рия за 2020 г.

(4) По бюджета на Министерството на 
културата за 2020 г., „Политика в областта на 
създаване и популяризиране на съвременно 
изкуство в страната и в чужбина и достъп 
до качествено художествено образование“, 
бюджетна програма „Обучение на кадри 
в областта на изкуството и културата“, се 
създава администриран разходен параграф 
„Стипендии на деца с изявени дарби“ в раз-
мер на сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2.

Чл. 4. Министърът на културата да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на културата за 2020 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от 
Закона за публичните финанси, чл. 74, ал. 1 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2020 г. и чл. 2 от Постановление 
№ 50 на Министерския съвет от 2020 г. за при-
емане на Програма на мерките за закрила на 
деца с изявени дарби от държавни, общински 
и частни училища през 2020 г. (ДВ, бр. 30 
от 2020 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на културата и на 
кметовете на съответните общини.

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

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков
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Приложение  
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителни трансфери за изплащане от общинските и частните училища 
на стипендии и еднократно финансово подпомагане на ученици по раздел I от Програмата 
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища 

през 2020 г.

Община Област

Средства за стипендии 
на ученици от общин-

ски училища
(в лв.)

Средства за стипендии и 
за еднократно финансово 
подпомагане на ученици 

от частни училища
(в лв.)

Общо
(лв.)

Благоевград Благоевград 5535 – 5535

Бургас Бургас 405 – 405

Варна Варна 675 – 675

Велико Търново Велико Търново 540 – 540

Враца Враца 1620 – 1620

Добрич Добрич 1080 – 1080

Казанлък Стара Загора 540 – 540

Кюстендил Кюстендил 540 – 540

Нови пазар Шумен 540 – 540

Плевен Плевен 1620 – 1620

Пловдив Пловдив 2160 – 2160

Смолян Смолян 675 – 675

Столична София-град 1620 1670 3290

ОБЩО:  17 550 1670 19 220
3779

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99 
ОТ 21 МАЙ 2020 Г.

за допълнение на Методиката за извършване 
на индивидуална оценка на потребностите от 
подкрепа за хората с увреждания, приета с 
Постановление № 64 на Министерския съвет 
от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2019 г.; изм. и 

доп., бр. 33 от 2020 г.)

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

§ 1. В § 2 от преходните и заключителните 
разпоредби навсякъде след думите „Конститу-
цията на Република България“ се добавя „или 
обявена извънредна епидемична обстановка“. 

Заключителна разпоредба

§ 2. Постановлението влиза в сила от 
14 май 2020 г.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

3780

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 
ОТ 21 МАЙ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
приобщаващото образование, приета с Пос
тановление № 232 на Министерския съвет 
от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и 
доп., бр. 105 от 2018 г. и бр. 101 от 2019 г.)

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

§ 1. В допълнителната разпоредба се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се 
заменят с „Допълнителни разпоредби“.

2. Създава се § 1а:
„§ 1а. (1) До края на учебната 2019 – 2020 

година допълнителните форми на педагоги-
ческо взаимодействие през неучебното време 
при обучението по чл. 14, ал. 2 може да се 
провеждат с обща продължителност до 40 
астрономически часа. Във всеки астрономи-
чески час се провеждат по две допълнителни 
форми на педагогическо взаимодействие.

(2) До края на учебната 2019 – 2020 година 
допълнителното обучение по чл. 17 и по чл. 27, 
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ал. 1, т. 1 се осъществява и за учениците, 
които по време на преустановените присъст-
вени учебни часове в училище вследствие 
на въведените противоепидемични мерки в 
страната не са участвали в обучение от раз-
стояние в електронна среда чрез използване 
на средствата на информационните и кому-
никационните технологии или частично са 
се обучавали с учебни материали на хартиен 
носител.

(3) До края на учебната 2019 – 2020 година 
допълнителното обучение по ал. 2 е с обща 
продължителност до 120 учебни часа по един 
или повече учебни предмети.

(4) Допълнителните форми на педагогичес-
ко взаимодействие по ал. 1 и допълнителното 
обучение по ал. 2 се провеждат индивиду-
ално или в групи с до 10 деца или ученици 
и се осъществяват доколкото е възможно 
присъствено, за което детската градина или 
училището създава организация за стриктно 
спазване на предписаните противоепидемич-
ни мерки от министъра на здравеопазването, 
като не допуска струпване на деца, ученици 
и учители.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: 

Веселин Даков
3781

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 101 
ОТ 21 МАЙ 2020 Г.

за допълнение на Правилника за прилагане 
на Закона за хората с увреждания, приет с 
Постановление № 65 на Министерския съвет 
от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2019 г.; доп., 

бр. 33 от 2020 г.)

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

§ 1. В § 3а от преходните и заключи-
телните разпоредби навсякъде след думите 
„Конституцията на Република България“ се 
добавя „или обявена извънредна епидемична 
обстановка“. 

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от

14 май 2020 г. 
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: 

Веселин Даков
3782

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 
ОТ 21 МАЙ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери за други целеви разходи за 2020 г. в общ 
размер 550 000 лв., разпределени, както следва:

1. по бюджета на Община Севлиево –  
150 000 лв. за закупуване на не по-малко от 6 
нови диализни апарата за дейността на „МБАЛ 
„Д-р Стойчо Христов“ – ЕООД, гр. Севлиево;

2. по бюджета на Община Тутракан –  
400 000 лв. за изпълнение на дейности, свър-
зани с енергийната ефективност на „МБАЛ 
„Тутракан“ – ЕООД, гр. Тутракан.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
чрез преструктуриране на разходите и/или 
трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. 
в размер 302 000 лв. за Българската право-
славна църква – Българска патриаршия, за 
строително-ремонтни дейности на сградата 
на Софийската света митрополия.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2020 г.

Чл. 3. Със сумата по чл. 2, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на правото на вероизповедание“, бюджетна 
програма „Вероизповедания“, по бюджета на 
Министерския съвет за 2020 г. и показателите 
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2020 г.

Чл. 4. Главният секретар на Министерския 
съвет да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерския съвет за 2020 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по 
централния бюджет за 2020 г., включително на 
бюджетните взаимоотношения на общините 
Севлиево и Тутракан с централния бюджет 
за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за 
публичните финанси във връзка с чл. 28, ал. 5 
от Закона за вероизповеданията.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на главния секретар на Министерския 
съвет и на кметовете на община Севлиево и 
община Тутракан.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

3783

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 103 
ОТ 21 МАЙ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за допълнителни стипендии на 
докторантите от държавните висши училища 

и научни организации за 2020 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 3 700 000 лв. за допълни-
телни стипендии на докторантите по чл. 1, 
ал. 1, т. 2 и 5 от Постановление № 90 на Ми-
нистерския съвет от 2000 г. за условията и реда 
за предоставяне на стипендии на студентите, 
докторантите и специализантите от държав-
ните висши училища и научни организации  
(ДВ, бр. 44 от 2000 г.) за 2020 г., както следва:

1. по бюджета на Министерството на обра-
зованието и науката за Националния институт 
по метеорология и хидрология – 5097 лв.;

2. чрез бюджета на Министерството на 
образованието и науката за Българската ака-
демия на науките – 789 137 лв.;

3. чрез бюджета на Министерството на обра-
зованието и науката за държавните висши учи-
лища – 2 895 266 лв., съгласно приложението;

4. чрез бюджета на Министерството на 
земеделието, храните и горите за Селскосто-
панската академия – 10 500 лв.

(2) Трансферите по ал. 1, т. 3 за държавни-
те висши училища са разпределени съгласно 
приложението.

Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се 
осигурят за сметка на предвидените разходи 
по централния бюджет за 2020 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 5097 лв. да се увеличат 
разходите по бюджета на Министерството на 
образованието и науката за 2020 г., „Полити-
ка в областта на равен достъп до качествено 
висше образование и развитие на научния 
потенциал“, бюджетна програма „Оценка и 
развитие на националния научен потенциал 
за изграждане на устойчива връзка образова-
ние – наука – бизнес, като основа за развитие 
на икономика, базирана на знанието“.

(2) Със сумата 5097 лв. се увеличават 
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2020 г. 

Чл. 4. Министърът на образованието и на-
уката и министърът на земеделието, храните 
и горите да извършат съответните промени 
по бюджетите си за 2020 г. и да уведомят 
министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2020 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на основа-
ние чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните фи-
нанси във връзка с чл. 2, ал. 4 от Постановление  
№ 90 на Министерския съвет от 2000 г. за ус-
ловията и реда за предоставяне на стипендии 
на студентите, докторантите и специализан-
тите от държавните висши училища и научни 
организации.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и 
науката, министъра на земеделието, храните и 
горите, председателя на Българската академия 
на науките, председателя на Селскостопанска-
та академия и на ректорите на държавните 
висши училища по приложението.

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

Министър-председател: 
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

Приложение  
към чл. 1, ал. 2

№
по 
ред

Висши училища Средства 
(в лв.)

1. Медицински университет – Со-
фия  378 369

2. СУ „Св. Климент Охридски“ 1 484 164

3. Медицински университет –  
Варна  298 126

4. Химикотехнологичен и мета-
лургичен университет  117 900

5. Медицински университет – 
Пловдив  55 562

6. Лесотехнически университет  29 338

7. Медицински университет –  
Плевен  30 727

8. Пловдивски университет „Паи-
сий Хилендарски“  157 781

9. Технически университет – Со-
фия  95 095

10. Тракийски университет – Ста-
ра Загора  41 964

11. Университет по хранителни 
технологии  16 717
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№ 
по 
ред

Висши училища Средства 
(в лв.)

12.
Университет по архитектура, 
строителство и геодезия – Со-
фия

 53 760

13. Технически университет –  
Варна  23 871

14. Русенски университет „Ангел 
Кънчев“  64 143

15. Университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“ – Бургас  4 768

16. Шуменски университет „Епис-
коп Константин Преславски“  30 358

17. Аграрен университет – Плов-
див  12 623

Общо: 2 895 266
3784

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 
ОТ 21 МАЙ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за 
устройството и дейността на Министерството 
на вътрешните работи, приет с Постановление 
№ 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., 
ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 
75 и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г., 
бр. 4, 9, 19, 22 и 33 от 2017 г., бр. 70 и 97 от 

2018 г. и бр. 12, 47 и 85 от 2019 г.)

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

§ 1. В чл. 85, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. Създава се нова т. 2:
„2. осъществява функциите на Програмен 

оператор за управление на средствата по 
програма „Вътрешни работи“, финансирана 
по Норвежкия финансов механизъм, като:

а) осъществява взаимодействие с Офиса 
на Норвежкия финансов механизъм и Ми-
нистерството на външните работи на Крал-
ство Норвегия, международни и национални 
организации и институции, участващи в 
изпълнението на програмата;

б) организира и координира дейностите, 
свързани с подготовката на програмата, и 
внася предложения за одобрение и изменение 
на програмата;

в) отговаря за изготвянето на детайлно опи-
сание на системите за управление и контрол 
и представянето му на дирекция „Централно 
координационно звено“ в администрацията 
на Министерския съвет;

г) координира процеса на съгласуваност 
и взаимно допълване на финансирането по 
програмата с други национални и европейски 
финансови инструменти;

д) осъществява предварителен и последващ 
контрол за законосъобразност при възлагане 
на обществени поръчки, които са финанси-
рани напълно или частично със средства от 
Норвежкия финансов механизъм;

е) координира и провежда информационна 
дейност, свързана с усвояване на средствата 
по програма „Вътрешни работи“;

ж) осъществява мониторинг, верификация, 
оценка и контрол върху дейността на крайните 
бенефициенти;

з) осигурява система за записване и съх-
ранение в електронен вид на счетоводните 
записи на всеки проект, част от програмата, 
и събирането на данни за изпълнението, 
необходими за финансовото управление, от-
читането, мониторинга, проверките и одита;

и) открива и поддържа отделна банкова 
сметка, определена за средствата за възста-
новяване на извършените разходи на бенефи-
циентите, съгласно приложимите разпоредби 
на националното законодателство;

к) съставя доклади до Офиса на Норвеж-
кия финансов механизъм и Националното 
координационно звено за изпълнението на 
програмата;

л) администрира сигналите за нередности и 
измами със средства от Норвежкия финансов 
механизъм и докладва установените случаи;

м) ползва информационните системи за 
управление на програмата;

н) организира и провежда процедури за 
предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, финансирани напълно или частично 
със средства от Норвежкия финансов меха-
низъм, и сключва договори за безвъзмездна 
финансова помощ със средства по програма 
„Вътрешни работи“ по Норвежкия финансов 
механизъм;

о) организира и провежда процедури за въз-
лагане на обществени поръчки, финансирани 
напълно или частично с разходи за управле-
ние на Норвежкия финансов механизъм, и 
сключва договори с разходи за управление по 
програма „Вътрешни работи“ по Норвежкия 
финансов механизъм;

п) получава и извършва плащания в изпъл-
нение на дейностите по програмата.“

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

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

3785
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

СПОРАЗУМЕНИЕ
между правителството на Република България 
и правителството на Черна гора за полицейско 

сътрудничество
(Утвърдено с Решение № 39 от 21 януари 
2011 г. на Министерския съвет. В сила от  

8 ноември 2019 г.) 

Правителството на Република България 
и правителството на Черна гора, наричани 
по-нататък „Страните“,

водени от желанието да засилят двустран-
ните отношения и да задълбочат полицейското 
сътрудничество, 

отчитайки важността на полицейското 
сътрудничество за защитата на националната 
сигурност и обществения ред, 

в стремежа си все повече да активизират и 
усъвършенстват полицейското сътрудничество,

водени от желанието да противодействат 
ефективно на трансграничната престъпност,

зачитайки целите и принципите на меж-
дународноправните споразумения, които са 
ратифицирани от държавите на Страните, 
както и резолюциите на Организацията на 
обединените нации и нейните специализирани 
организации в сферата на противодействие 
на престъпността,

вземайки предвид разпоредбите на Кон-
венцията за полицейско сътрудничество в 
Югоизточна Европа, наричана по-нататък 
„Конвенцията“, както и националните зако-
нодателства на Страните, и

по-специално на основание член 34, пара-
граф 1 от Конвенцията за полицейско сътруд-
ничество в Югоизточна Европа,

се споразумяха за следното:

Г л а в а  І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1
Цел 

Целта на настоящото Споразумение е 
укрепване на сътрудничеството между Стра-
ните при предотвратяване на заплахите за 
обществения ред и сигурността и в борбата 
с престъпността. 

Член 2
Компетентни органи

(1)  Компетентните органи на Страните за 
изпълнение на настоящото Споразу-
мение са: 

 от страна на правителството на Репу-
блика България:
 –  министърът на вътрешните работи и 

упълномощени от него лица;
 от страна на правителството на Черна 
гора:
 –  министърът на вътрешните работи и 

държавната администрация и упъл-
номощени от него лица.

(2)  Страните взаимно се информират от-
носно промените в състава на техните 
компетентни органи.

(3)  В рамките на своите правомощия 
компетентните органи си сътрудничат 
пряко и договарят специфични форми 
на сътрудничество и средства за кому-
никация.

Член 3
Области на сътрудничество

(1)  В съответствие с националното си зако-
нодателство Страните си сътрудничат в 
предотвратяването и разкриването на:
1. терористични актове;
2. организирана престъпност;
3.  незаконен трафик на наркотични 

вещества и прекурсори;
4.  нелегална миграция – нелегално 

транспортиране на хора през държав-
ната граница, нелегално пребиваване 
на лица, нарушаване на паспортния 
и визовия режим;

5.  трафик на хора;
6.  престъпления срещу живота, здраве-

то, свободата на личността и срещу 
човешкото достойнство;

7. престъпления срещу собствеността;
8. отвличане с цел откуп; 
9. изнудване; 
10.  незаконно производство, трафик и 

притежаване на взривни вещества, 
огнестрелни оръжия и боеприпаси, 
химически, биологични, ядрени и 
радиоактивни материали, стоки и 
технологии с възможна двойна упо-
треба, военни материали, оборудване 
и компоненти, както и други мате-
риали и оборудване, които могат 
да бъдат използвани за оръжия за 
масово унищожение, и други общо-
опасни средства;

11.  незаконно отнемане и нелегален тра-
фик на моторни превозни средства, 
измама и използване на подправени 
документи за тази цел; 

12. контрабанда на стоки; 
13.  престъпления, свързани с между-

народна търговия и икономически 
обмен;



БРОЙ 48  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  19   

14.  фалшифициране на парични знаци, 
ценни книжа и марки, както и други 
непарични платежни инструменти, 
които не са ценни книжа, както и 
тяхното разпространение или из-
ползване;

15.  финансови операции и други дей-
ности, свързани с извличането на 
облаги от престъпления (изпиране 
на пари);

16.  престъпления срещу икономиката, 
търговията, паричната и кредитната 
система; 

17.  кражби и незаконна търговия на 
предмети с културна и историческа 
стойност, произведения на изкуство-
то, благородни метали и минерали 
и други ценни предмети;

18.  престъпления срещу околната среда;
19. компютърни престъпления.

(2)  По взаимно съгласие Страните си 
оказват също така взаимна помощ в 
борбата срещу други престъпления, 
които са предвидени в националното 
им законодателство. 

Член 4
Форми на сътрудничеството

С цел осъществяване на сътрудничест-
во в предотвратяването и разкриването на 
престъпленията в областите, дефинирани с 
настоящото Споразумение, Страните в съ-
ответствие с националното законодателство:

1.  се информират взаимно относно данни 
за лица, свързани с организираната 
престъпност, и техните връзки, престъп-
ните организации и групи, типичното 
поведение на извършителите и групите, 
фактите, особено тези, свързани с вре-
мето, мястото и начина на извършване 
на престъпленията, предметите на прес-
тъпление, специфичните обстоятелства 
и разпоредбите на наказателното право, 
които са били нарушени, и за мерките, 
взети с цел предотвратяването и преси-
чането на тежките престъпления;

2.  се подпомагат взаимно при извършването 
на оперативно-издирвателни дейности, 
оказват си организационна и друг вид 
помощ;

3.  се подпомагат взаимно в издирването 
на лица, заподозрени в извършването на 
престъпления, и лица, срещу които има 
образувано наказателно производство 
или влязла в сила присъда лишаване 
от свобода;

4.  си сътрудничат за установяване на або-
натите и ползвателите на телефонни 
линии, собствениците и ползвателите на 
моторни превозни средства и информа-
ция, свързана с търговските дейности, 
подлежащи на регистрация;

5.  си предоставят копия от официални 
документи и извършват координирани 
действия във връзка с разкриването и 
документирането на престъпления;

6.  си сътрудничат по време на издирване на 
изчезнали лица във връзка с извършени 
престъпления и при извършването на 
дейности, свързани с идентификацията 
на лица или трупове с неустановена 
самоличност;

7.  си сътрудничат при издирване на вещи, 
предмети и средства на престъпления, 
вкл. и на моторни превозни средства;

8.  си оказват взаимно персонална, тех-
ническа и организационна помощ при 
разкриване на извършителите на прес-
тъпления;

9.  обменят информация и опит, свързани с 
методите и новите форми на престъпна 
дейност;

10.  когато е необходимо, провеждат работни 
срещи с цел подготовката и координира-
нето на мерки, свързани с разкриването 
на специфични престъпления;

11.  обменят информация за резултатите от 
криминалистичните и криминологични-
те изследвания върху престъпленията, 
практиката на наказателното преследва-
не, работните методи, изследователските 
техники и приложенията на средствата 
и методите с цел по-нататъшното им 
развитие;

12.  организират съвместни обучения и обмен 
на експерти от съответните области с 
цел професионално обучение; обменят 
информация за учебните планове и про-
грами на полицейските образователни 
институции.

Член 5
Условия за сътрудничество

(1)  Компетентният орган на замолената 
Страна предоставя информация при 
поискване на компетентния орган на 
молещата Страна в съответствие с раз-
поредбите на настоящото Споразумение.

(2)  Молбата за информация или помощ се 
изпраща в писмен вид, освен ако не е 
договорено друго.

(3)  Компетентният орган на Страната може 
по своя инициатива да предостави на 
компетентния орган на другата Страна 
информация, която може да е полезна 
при разкриването, предотвратяването 
и изясняването на престъпление, ако 
прецени, че въпросната информация е 
в интерес на другата Страна.

(4)  Компетентният орган на замолената 
Страна изпълнява молбата без отлагане. 
Може да бъде поискана допълнителна 
информация, ако се прецени, че е не-
обходимо за изпълнението на молбата.
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Член 6
Отказ от изпълнение на молба за сътрудни

чество

(1)  Всяка Страна може да откаже, на-
пълно или частично, да предостави 
информация или помощ, ако прецени, 
че изпълнението на същата може да 
застраши суверенитета є, сигурността 
или друг важен интерес, или в случай 
че молбата не е в съответствие с ней-
ното национално законодателство, или 
ако изпълнението є противоречи на 
нейното национално законодателство 
или международни задължения.

(2)  Компетентните органи се информират в 
писмен вид в случай на отказ на молба 
за информация или помощ, като излагат 
причините.

Г л а в а  І І

ОТДЕЛНИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 7
Борба с нелегалния трафик на наркотични 

вещества и прекурсори

В областта на борбата с нелегалния трафик 
на наркотични вещества и прекурсори и в 
съответствие със своето национално зако-
нодателство и разпоредбите на настоящото 
Споразумение Страните:

1.  обменят информация и данни за лица, 
които участват в нелегалния трафик 
на наркотични вещества и прекурсори, 
транспортни маршрути, средства на 
транспорт, произход, производство и 
съхранение, оперативни методи, както 
и други детайли, свързани с този вид 
престъпления, когато са необходими за 
тяхното разкриване;

2.  си предоставят информация за обичай-
ните и новите методи и маршрути на 
нелегална търговия на наркотични веще-
ства и прекурсори, както и съответните 
опит и данни;

3.  предприемат координирани мерки за 
предотвратяване на нелегалното произ-
водство и нелегалния трафик на нарко-
тични вещества и прекурсори;

4.  си предоставят мостри на наркотични 
вещества и прекурсори, суровини и 
полупродукти, използвани за тяхното 
производство;

5.  обменят резултати от оперативно-техни-
чески разследвания на нелегален трафик 
на наркотици и злоупотребата с тях;

6.  обменят информация и данни във връзка 
с преминаването на легалната търговия 
с наркотични вещества и прекурсори в 
нелегална в контекста на възможностите 
за борба срещу нея.

Член 8
Борба с трафика на хора и нелегалната  

миграция

За пресичане на трафика на хора и неле-
галната миграция Страните обменят инфор-
мация, опит и данни, получени от дейностите 
в борбата с трафика на хора и нелегалната 
миграция, в съответствие със своето наци-
онално законодателство и разпоредбите на 
настоящото Споразумение, и по-конкретно:

1.  предоставят си информация за лица, 
организатори, извършители и методи на 
престъпните групи за нелегално орга-
низирано пресичане на лица през дър-
жавните граници, канали на нелегалната 
миграция и особено данни, свързани с 
трафика на хора;

2.  предоставят си информация за случаи 
на фалшифициране и използване на 
фалшиви и подправени документи за 
пътуване и престой извън границите 
на страната;

3.  обменят аналитични и концептуални 
материали;

4.  обменят информация за нормативните 
документи на националното си законо-
дателство за движението и престоя на 
чужденците.

Член 9
Изпращане на офицери за връзка

(1)  На основание член 9, параграф 1 от 
Конвенцията Страните договарят из-
пращането на офицери за връзка от 
едната Страна към правоприлагащите 
органи на другата Страна. Офицерите за 
връзка могат да бъдат командировани 
за определен или неопределен период от 
време. Аташето по вътрешните работи, 
акредитирано към дипломатическия 
корпус на приемащата Страна, също 
може да изпълнява функциите на офи-
цер за връзка. 

(2)  Целта на изпращането на офицери за 
връзка е да се засили и подобри проце-
сът на сътрудничество между Страните, 
по-специално с оглед осигуряване на 
съдействие при прилагането разпоред-
бите на Конвенцията, по-конкретно при:
1.  обмена на информация за целите 

на предвидените в настоящото Спо-
разумение форми на полицейско 
сътрудничество;

2.  изпълнението на молби за взаимна 
полицейска помощ по наказателно-
правни въпроси;

3.  осъществяването на сътрудничество, 
свързано с прилагането на споразу-
менията за обратно приемане;

4.  предоставянето на информация, 
необходима за изпълнение на задъл-
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женията на съответните структури, 
ангажирани с превенцията на заплахи 
за обществения ред;

5.  по линия на задълженията на ор-
ганите, отговарящи за граничното 
наблюдение.

(3)  Офицерът за връзка притежава консул-
тативни функции за подпомагане на 
компетентните органи по прилагане 
на настоящото Споразумение и не е 
овластен да осъществява независимо 
мерки за превенция и правоохранителна 
дейност.

(4)  Офицерът за връзка изпълнява задъл-
женията си в съответствие с инструк-
циите на изпращащата Страна и на 
приемащата Страна. Офицерът за връзка 
информира редовно приемащата Страна 
за дейността си. 

(5)  Компетентните министри на Страни-
те могат да постигнат допълнителна 
уговорка, съгласно която офицерът за 
връзка на една от Страните, действащ 
в трета държава, ще представлява 
интересите на другата Страна в тази 
държава. 

Член 10
Сътрудничество в областта на обучението и 

квалификацията

Страните си сътрудничат в областта на 
обучението и квалификацията на служителите, 
по-специално чрез: определяне на лица за кон-
такт, провеждане на консултации, планиране 
и провеждане на съвместни срещи, с оглед 
определяне на общи действия по обучението 
и квалификацията на служителите във връзка 
с прилагането на настоящото Споразумение.

Член 11
Контролирана доставка

(1)  При писмена молба на една от Страните 
другата Страна може при разследва-
ния на престъпления, за които може 
да бъде поискана екстрадиция, ако е 
целесъобразно, да разреши контроли-
рана доставка на своя територия, по-
конкретно при пренасяне на наркотични 
вещества, прекурсори, огнестрелни 
оръжия, взривни вещества, фалшива 
валута и предмети, които са обект на 
престъпление или за които има намере-
ние да се използват в престъпление, ако 
молещата Страна обясни, че без такава 
мярка установяването на извършителите 
или на каналите за разпространение би 
било крайно затруднено. 

(2)  Замолената Страна има право да поставя 
определени условия, преди да разреши 
или да откаже извършването на контро-
лирана доставка, ако съдържанието на 
контролираната доставка представлява 
риск за участващите лица или заплаха 
за обществото.

(3)  Замолената Страна поема контрола 
върху доставката при пресичане на 
границата или на мястото на поемане, 
което е договорено от компетентните 
органи, за да се избегне нарушение на 
контрола, и гарантира постоянно на-
блюдение на пратката по начин, който 
позволява намеса на компетентните 
органи по всяко време.

(4)  В случай че е договорено със замоле-
ната Страна, служителите на молещата 
Страна могат да продължат да следват 
контролираната доставка след поемане-
то є от замолената Страна заедно със 
служител на замолената Страна. 

(5)  Служителите на молещата Страна са 
длъжни да съблюдават законите на 
замолената Страна.

(6)  Служителите на молещата Страна могат 
да изземат контролираната доставка, 
в случай че компетентните органи на 
замолената Страна не могат да се на-
месят навреме и ако:
1.  продължаването на контролираната 

доставка представлява сериозен риск 
за живота и здравето на лицата, или 

2.  причинява сериозни имуществени 
вреди, или 

3.  доставката не може повече да се държи 
под контрол.

(7)  Ако е необходимо, служителите на моле-
щата Страна могат да спрат и задържат 
лицата, които придружават пратката, 
до намесата на компетентните органи 
на замолената Страна. 

(8)  При всички случаи по параграфи 6 и 7 
молещата Страна незабавно информира 
компетентните органи на замолената 
Страна.

(9)  Когато една контролирана доставка е 
иззета на територията на замолената 
Страна, тя може да бъде предадена на 
молещата Страна въз основа на пис-
мено искане.

(10)  Лице, което е било задържано от ком-
петентните местни органи след дейст-
вие, предвидено в параграф 7, може да 
бъде задържано за разпит независимо 
от своето гражданство. Съответните 
разпоредби на националното законо-
дателство се прилагат mutatis mutandis.

(11)  Ако лицето не е гражданин на Страна, 
на чиято територия лицето е арес-
тувано, това лице се освобождава не 
по-късно от 6 часа след задържането, 
като не се включват часовете меж-
ду полунощ и 9.00 ч. сутринта, освен 
ако компетентните местни органи не 
са получили предварително молба за 
предварителен арест на това лице за 
целите на екстрадицията под каквато 
и да било форма. 
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(12)  При извършването на контролираната 
доставка по отношение на служители-
те на молещата Страна се прилагат 
следните правила:
1.  трябва да спазват разпоредбите на 

настоящия член и законодателството 
на Страната, на чиято територия 
действат; 

2.  трябва да се подчиняват на инструк-
циите, издадени от компетентните 
местни органи;

3.  трябва да носят документ, удостове-
ряващ даденото разрешение за из-
вършване на контролирана доставка; 

4.  трябва във всеки един момент да 
могат да докажат, че действат в 
служебно качество;

5.  забранява се влизането в частни 
домове и места, до които няма пуб-
личен достъп;

6.  не могат да призовават или арестуват 
лицата, които придружават пратката;

7.  изготвят доклад за всички действия 
до органите на Страната, на чиято 
територия е извършена контроли-
раната доставка, като служителите, 
извършващи контролираната достав-
ка, могат да бъдат помолени да се 
явят в съда;

8.  органите на Страната, чиито служи-
тели са извършили контролираната 
доставка, когато са замолени от 
органите на Страната, на чиято те-
ритория е извършена контролираната 
доставка, съдействат на разследване-
то, резултат от действията, в които 
са участвали, включително и на 
съдебното производство, при условие 
че самоличността на участващите 
служители е защитена.

(13)  Писмена молба, с която се изисква 
контролирана доставка, чийто контрол 
започва или продължава в трета дър-
жава, се удовлетворява само когато в 
молбата е посочено, че определените в 
параграфи 3 и 4 условия са изпълнени 
и от третата държава. 

Член 12
Съвместни екипи за провеждане на коорди
нирани оперативноиздирвателни действия

(1)  При необходимост компетентните орга-
ни на Страните сформират съвместни 
екипи за провеждане на координирани 
оперативно-издирвателни действия.

(2)  Служители на едната Страна имат под-
помагащи и консултативни функции с 
цел засилване на сътрудничеството при 
провеждане на действия на територията 
на другата Страна, без да упражняват 
независимо суверенни правомощия.

(3)  Когато служители на едната Страна 
действат на територията на другата 
Страна, те имат право да носят уни-
формите, служебните си оръжия и 

други помощни средства, освен ако 
Страната, на чиято територия се осъ-
ществява дейността, не заяви, че това 
не е позволено или е допустимо само 
при определени условия.

(4)  Употребата на служебно оръжие се 
разрешава само при самоотбрана.

(5)  Координираните оперативно-издирва-
телни действия по параграф 1 се извърш-
ват при спазване на законодателството 
на Страната, на чиято територия се 
извършват.

(6)  Условията за извършване на координи-
раните оперативно-издирвателни дейст-
вия по параграф 1 се договарят между 
компетентните органи на Страните.

Член 13
Други форми на сътрудничество

Прилагането на формите на сътрудничест-
во, предвидени в чл. 10 (защита на свидетели), 
чл. 16 (разследвания под прикритие за раз-
следване на престъпления), чл. 17 (разслед-
вания под прикритие за предотвратяване на 
престъпления), чл. 18 (молба за събиране на 
доказателства в случай на непосредствена 
опасност), чл. 19 (молба за обиск), чл. 20 (пре-
даване и сравнение на ДНК профили и друг 
идентификационен материал) от Конвенцията, 
се осъществява в рамките на правната помощ 
съгласно законодателството на Страните и 
международните договори, които са в сила 
за Страните.

Г л а в а  І І І

ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА И ЛИЧ-
НИТЕ ДАННИ

Член 14
Защита на информацията

(1)  Всяка Страна гарантира, че обменената 
информация, с изключение на тази, 
която е изрично маркирана като об-
щественодостъпна, е предмет на защита 
като служебна информация съобразно 
националното си законодателство.

(2)  Страните обменят класифицирана ин-
формация след сключването на Спо-
разумение за обмен и защита на кла-
сифицираната информация съгласно 
националното си законодателство. 

(3)  Предоставянето на информация, мате-
риали, данни и техническо оборудване, 
получени в рамките на действието на 
настоящото Споразумение, на трета 
страна става само с изричното пред-
варително писмено съгласие на компе-
тентния орган на замолената Страна.

Член 15
Защита на личните данни

В съответствие с националното си законо-
дателство и релевантните разпоредби на Кон-
венцията компетентните органи на Страните 
прилагат следните изисквания за защита на 
личните данни:
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1.  компетентният орган на молещата Страна 
може да използва данните единствено за 
целта и съгласно условията, определени 
от компетентния орган на замолената 
Страна;

2.  компетентният орган на молещата Стра-
на дава при поискване на компетентния 
орган на замолената Страна информация 
за използването на предоставените данни 
и постигнатите резултати;

3.  замолената Страна предоставя лични 
данни само на компетентния орган, 
определен от другата Страна;

4.  компетентният орган на замолената 
Страна гарантира верността и актуал-
ността на изпратените данни; в случай 
че впоследствие се установи, че са били 
предадени неверни данни или данни, 
които не е трябвало да бъдат предос-
тавяни, молещата Страна трябва да 
бъде незабавно уведомена; замолената 
Страна коригира грешките или в случай 
на данни, които не е трябвало да бъдат 
предоставени, ги унищожава;

5.  когато предоставя данните, компетентни-
ят орган на замолената Страна уведомява 
другата Страна за унищожаването или 
заличаването на данните в съответствие 
със своето национално законодателство; 
независимо от срока на съхранение 
данните за засегнатото лице трябва да 
бъдат унищожени или заличени, когато 
вече не са необходими за целта, за която 
са били предоставени; компетентният 
орган на замолената Страна трябва да 
бъде информиран за унищожаването или 
заличаването на предоставените данни 
и за причините за това; в случай на 
прекратяване действието на настоящо-
то Споразумение всички получени въз 
основа на него данни трябва да бъдат 
унищожени;

6.  Страните водят отчет за предаването, 
получаването, заличаването или унищо-
жаването на лични данни;

7.  компетентният орган на молещата Страна 
има задължението да защитава ефикасно 
личните данни от неоторизиран достъп, 
загуба, разпространяване, промяна или 
унищожаване.

Г л а в а  І V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 16
Смесена комисия

(1)  Страните създават Смесена комисия, 
съставена от най-малко трима предста-
вители на всяка Страна, с цел изпълне-
ние на сътрудничеството, предвидено с 
настоящото Споразумение.

(2)  Страните се информират своевременно 
за състава и за всички промени в със-
тава на Смесената комисия.

(3)  Всяка Страна инициира срещи на Смесе-
ната комисия в случай на необходимост.

(4)  Смесената комисия се среща последо-
вателно в Република България и Черна 
гора.

(5)  Смесената комисия приема свои про-
цедурни правила.

Член 17
Разпоредби за прилагане на Споразумението

(1)  На основата и в рамките на настоящото 
Споразумение органите на Страните 
могат да подписват протоколи или други 
документи за прилагане на настоящото 
Споразумение. 

(2)  Органите на Страните взаимно си 
предоставят списъци, съдържащи ком-
петентните структури на централно и 
местно ниво и техните правомощия 
по изпълнението на настоящото Спо-
разумение, както и данните им за 
контакт. Списъците своевременно се 
актуализират в случаи на промяна в 
наименованията, правомощията и дан-
ните за контакт.

Член 18
Езици

(1)  За прилагането на настоящото Споразу-
мение органите на Страните използват 
български, черногорски или английски 
език. 

(2)  Молбите, които се изпращат по силата 
на това Споразумение, се изписват на 
езика на замолената Страна. При не-
възможност молбата да бъде написана 
на езика на замолената Страна молбата 
се изписва на английски език.

Член 19
Разходи

Страните поемат самостоятелно разходите 
си, които произтичат от настоящото Спора-
зумение, освен ако не е договорено друго.

Член 20
Разрешаване на спорни въпроси

Различия относно тълкуването или при-
лагането на настоящото Споразумение се 
уреждат чрез консултации и преговори между 
компетентните органи на Страните.

Член 21
Отношение към други международни договори

Настоящото Споразумение не засяга пра-
вата и задълженията на Страните по други 
международни договори, по които техните 
държави са страни.

Член 22
Влизане в сила, промени, изменения и пре

кратяване

(1)  Настоящото Споразумение се сключ-
ва за неопределен период от време и 
влиза в сила на датата на получаване 
на последното уведомление, с което 
Страните взаимно се уведомяват по 
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дипломатически път за изпълнението 
на вътрешноправните процедури, необ-
ходими за влизането му в сила.

(2)  Изменения и допълнения на настоящото 
Споразумение се извършват след вза-
имно писмено съгласие.

(3)  Всяка от Страните може по всяко време 
да прекрати настоящото Споразумение 
чрез писмено уведомление, изпратено 
по дипломатически път. Прекратяване-
то влиза в сила 6 месеца след датата 
на получаването на предизвестието от 
другата Страна.

(4)  От датата на влизане в сила на насто-
ящото Споразумение се прекратява 
действието на Споразумението между 
правителството на Република България 
и правителството на Република Чер-
на гора за сътрудничество в борбата 
срещу тероризма, организираната 
престъпност, незаконния трафик на 
наркотични вещества и прекурсори, 
незаконната миграция и други прес-
тъпления, подписано в Подгорица на 
5 април 2005 г.

Подписано в София на 15 ноември 2010 г. в 
два оригинални екземпляра на английски език.

За правителството на
Република България:
Цветан Цветанов,
министър на
вътрешните работи

За правителството на
Черна гора:

Иван Брайович,
министър на 

вътрешните работи
и държавната

администрация
3624

Наредба за допълнение на Наредба № I45 
от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране 
от движение и пускане в движение, временно 
отнемане, прекратяване и възстановяване 
на регистрацията на моторните превозни 
средства и ремаркета, теглени от тях, и реда 
за предоставяне на данни за регистрираните 
пътни превозни средства (обн., ДВ, бр. 31 от 
2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105 от 2002 г., 
бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34, 59, 93 и 
99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20, 40 и 53 
от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80 от 2011 г., 
бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г., бр. 31 от 
2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от 2017 г., бр. 20 

от 2018 г. и бр. 47 и 97 от 2019 г.)

§ 1. В преходните и заключителните раз-
поредби се създава § 7а:

„§ 7а. Срокът по чл. 3, ал. 5, изречение 
второ, в който собственикът на превозното 
средство е длъжен да заяви промяната на 
данните за вида на горивото, настъпила след 
монтирането на уредба в ПС, позволяваща 
работата на двигателя с втечнен нефтен газ 
или сгъстен природен газ, който изтича или 
е изтекъл до 29 май 2020 г., се удължава до 
30 ноември 2020 г.“

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

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:  

Младен Маринов
3786

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 12 от 2016 г. за Регистъра на банковите 
сметки и сейфове (обн., ДВ, бр. 81 от 2016 г.; 
изм. и доп., бр. 103 от 2016 г., бр. 14 и 49 от 
2017 г., бр. 37 от 2018 г., бр. 42 от 2019 г., бр. 100 

от 2019 г.; доп., бр. 18 от 2020 г.)

§ 1. В чл. 16, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. В т. 1 числото „1,20“ се заменя с „2,50“.
2. В т. 2 числото „1,20“ се заменя с „2,50“, 

а числото „0,60“ се заменя с „1,25“.
3. В т. 3 числото „3,60“ се заменя с „5,00“.
4. В т. 4 числото „10,80“ се заменя с „10,00“.
5. В т. 5 числото „21,60“ се заменя с „20,00“.
6. В т. 6 числото „1,80“ се заменя с „2,50“.
7. В т. 7 числото „5,40“ се заменя с „5,00“.
8. В т. 8 числото „10,80“ се заменя с „10,00“.
§ 2. В приложението към чл. 17 се правят 

следните изменения:
1. В т. 3 думата „реалния“ се заменя с 

„прогнозен“, а думите „през предходната“ се 
заменят със „за календарната“.

2. В т. 6 и 7 думата „трикратния“ се заменя 
с „двукратния“.

Заключителна разпоредба
§ 3. Тази наредба се издава на основание 

чл. 56а, ал. 8 от Закона за кредитните инсти-
туции, приета е с Решение № 176 от 14 май 
2020 г. на Управителния съвет на Българската 
народна банка и влиза в сила от 1 юни 2020 г.

Управител:  
Димитър Радев

3630
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ 

И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-46-130 
от 12 март 2020 г.

На основание чл. 10в, ал. 1, т. 2 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ), чл. 19а, ал. 3 и 4 от Правилника за при-
лагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ППЗСПЗЗ) във връзка с Ре-
шение № 9669 от 24.06.2019 г. на тричленен състав 
на ВАС по адм. дело № 12859/2015 г., потвърдено 
с Решение № 14533 от 30.10.2019 г. на петчленен 
състав  на  ВАС  по  адм.  дело № 9420/2019 г.,  и 
протокол № 133 от 29.01.2020 г. на комисията по 
чл. 19а, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, одобрен от министъра 
на земеделието, храните и горите с рег. индекс 
93-7488 от 12.03.2020 г., нареждам:

1. Определям право на обезщетение за земе-
делски земи по заявление вх. № 94-592/4.02.2008 г. 
от Иван Атанасов Вълчев за имот – „пасище“, с 
площ 2000 дка, на наследниците на Иван Тодоров 
Вълчев – бежанец от Беломорска Тракия, с мес-
тонастаняване през 1930 г. в с. Малко Кирилово, 
област Ямбол.

2.  Обезщетяването  на  правоимащите  лица 
да се извърши от Общинската служба по земе-
делие – гр.  Елхово,  съгласно  разпоредбите  на 
ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ. 

Неразделна  част  от  заповедта  е  протокол 
№ 133 от 29.01.2020 г. на комисията по чл. 19а, 
ал. 3 от ППЗСПЗЗ.

Настоящата заповед допълва Заповед № РД-
46-682 от 12.08.2015 г. на министъра на земедели-
ето и храните за признато право на обезщетение 
в размер 343 дка земеделски земи.

Заповедта подлежи на обнародване в „Държа-
вен вестник“ съгласно чл. 19а, ал. 4 от ППЗСПЗЗ 
и  може  да  се  обжалва  в  14-дневен  срок  пред 
компетентния  съд  по  реда  на Административ-
нопроцесуалния кодекс.

Заповедта да се доведе до знанието на начални-
ка на Общинската служба по земеделие – гр. Ел-
хово, за изпълнение и на заявителя – за сведение.

Министър: 
Д. Танева

3611

МИНИСТЕРСТВО  
НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД № РД-9Р-1 
от 13 април 2020 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, 
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), 
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъ-

ра на културата, предложение на директора на 
НИНКН с вх. № 33-00-525 от 12.07.2019 г.,  ста-
новище на Специализирания експертен съвет по 
чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 10 на протокол 
№ 81 от заседание, състояло се на 12.08.2019 г., и 
т. 1.1 на протокол № 82 от заседание, състояло се 
на 28.01.2020 г., назначен със Заповед № РД-09-
692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-
09-1352 от 28.11.2019 г. и Заповед № РД-09-27 от 
10.01.2020 г. на министъра на културата, нареждам:

1. Предоставям статут на църква „Свето Преоб-
ражение Господне“, ИД № 57491.503.213.1, гр. По-
морие, община Поморие, област Бургас, част от 
групова недвижима културна ценност „Ансамбъл 
стари поморийски къщи“, с класификация на ар-
хитектурно-строителна и художествена единична 
недвижима културна ценност от Възраждането и 
с категория „национално значение“.

1.1. Определям режими за опазване на недви-
жимата културна ценност, както следва:

1.1.1.  Териториален  обхват  на  недвижимата 
културна ценност:

1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата 
културна ценност е в границите на ПИ с иден-
тификатор 57491.503.213, Заповед за одобрение на 
КККР № РД-18-36 от 29.04.2009 г. на изпълнител-
ния директор на АГКК.

1.1.1.2. Не се предлага охранителна зона, тъй 
като обектът е част от групова недвижима културна 
ценност „Ансамбъл Стари поморийски къщи“, с 
определени режими за опазване на територията є.

1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна 

ценност – Изисква  се  консервация,  реставра-
ция и експониране на храма и на елементите с 
художествена  стойност;  изграждане  на  единно 
архитектурно решение на притвора и премахване 
на тоалетната; премахване на сграда с идентифи-
катор 57491.503.213.2, долепена до южната фасада 
на църквата; консервация, реставрация на дър-
вената дограма, железни решетки на прозорците 
и  дървените  врати  на  входовете;  оформяне  на 
прозорци на местата на  двете  ниши в  стената 
на  южната  фасада,  дограмата  и  решетките, 
новите  прозорци  да  се  изпълнят  по  модел  на 
съществуващите на тази фасада; премахване на 
силно- и слаботоково окабеляване от фасадите; 
премахване  на  2  бр. външни  климатични  тела 
от северната фасада; изграждане на хармонична 
с архитектурата на храма ограда; изместванe и 
каширане на шкафа на ел. таблото, намиращо се 
до западната фасада на храма, в новоизградена 
ограда; благоустрояване на средата на храма, както 
и засаждане на нова растителност – характерна 
за района; отоплението на храма да се извършва 
от уреди, които не отделят във въздуха сажди и 
твърди частици и не могат да увредят целостта 
на стенописите или други обекти с художествена 
стойност. При монтиране на цялостна инсталация 
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с 
архитектурно-художествените качества на храма 
и не пречи на възприемането на елементите с 
такава стойност. Допуска се палене на свещи само 
от чист пчелен восък. Не се допуска поставянето 

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
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на допълнителни предмети и аксесоари (икони, 
перденца, нова утвар, цветя, покривки, постери 
и  пр.)  в  интериора  на  храма  и  по  иконостаса. 
Всички намеси се доказват с проекти, съгласувани 
според действащата нормативна уредба. Допуска 
се изписване на храма по съгласуван проект по 
реда на действащата нормативна уредба. Допуска 
се ново едноетажно допълнително застрояване 
само за нуждите на храма, съобразено с архитек- 
турните му характеристики.

1.1.2.2. Територията на груповата недвижима 
културна  ценност,  част  от  която  е  единичната 
недвижима  културна  ценност – Изисква  се  с 
приетите с писмо № 6583/21.08.2007 г. на НИПК 
режими за опазване на декларираната  групова 
недвижима  културна  ценност  Ансамбъл  „Ста-
ри  поморийски  къщи“  да  се  спазват  следните 
изисквания за опазване на територията на гру-
повата  ценност:  Запазване  на  бреговата  ивица 
и естествената характеристика на релефа, като 
не се допуска застрояване в ската над бреговата 
ивица. Запазване на съществуващата улична и 
дворищна регулация освен в случаите на реална 
делба, при която няма промяна на застрояването 
в имота. Да се  запази видът на настилката на 
уличните пространства в рамките на груповата 
недвижима културна ценност (калдъръм). Реали-
зиране на консервационно-реставрационни работи 
на недвижими културни ценности се случва въз 
основа на проектни документации и премахване 
на  всички  нехарактерни  намеси,  извършени  в 
нарушение на Закона за културното наследство. 
Допълващо  застрояване в имоти  с недвижими 
културни ценности се допуска само за възстано-
вяване на изчезнали постройки или за подмяна 
на  съществуващо  застрояване.  Не  се  допускат 
отделно стоящи гаражни клетки. Оградите да са 
с  традиционни  решения  и материали – плътна 
част с височина до 60 см и дървени или метални 
решетки (задължително се изготвя проект). Изцяло 
каменна плътна ограда се допуска там, където има 
документални данни, че е съществувала такава. 
Благоустрояване  на  дворното  пространство  на 
църквата „Св. Преображение Господне“ и осво-
бождаването  є  от  обграждащите  я  постройки. 
В имотите, в които няма недвижими културни 
ценности,  се  допуска  ново ниско  строителство 
до 2 етажа и височина до 6,00 м. Покривите да 
са четирискатни с традиционни наклони до 30 
градуса с покритие от керемиди с червен цвят, 
като  не  се  допускат  елементи  над  покривната 
плоскост – капандури и др. Към определените с 
писмо № 6583/21.08.2007 г. на НИПК режими за 
опазване на декларираната групова недвижима 
културна ценност Ансамбъл „Стари поморийски 
къщи“ се прибавя изискване за забрана за стро-
ителство в имоти 57491.503.211 и 57491.503.212.

2.  Заповедта  да  се  впише  в  Националния 
публичен  регистър  на  недвижимите  културни 
ценности към Националния институт за недви-
жимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за 
обекта по т. 1, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-

ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

На  основание  чл. 72,  ал. 1  от  Администра-
тивнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да 
се съобщи по реда, по който е направено уве-
домлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване 
на интернет страницата на Министерството на 
културата. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на 
АПК пред Административния съд – София-град, 
в едномесечен срок от поставянето на съобщение 
на интернет страницата на Министерството на 
културата.

За министър: 
Р. Димитров

3592

ЗАПОВЕД № РД-9Р-2 
от 13 април 2020 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, 
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), За-
повед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъра на 
културата, предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-525 от 12.07.2019 г., становище на 
Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 
от ЗКН, отразено в т. 12 на протокол № 81 от 
заседание,  състояло  се  на  12.08.2019 г.,  и  т. 1.3 
на протокол № 82 от заседание, състояло се на 
28.01.2020 г., назначен със Заповед № РД-09-692 от 
26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-09-1352 от 
28.11.2019 г. и Заповед № РД-09-27 от 10.01.2020 г. 
на министъра на културата, нареждам:

1. Предоставям статут на Паметник-костница 
на Ботевите четници, с. Скравена, община Бо-
тевград,  Софийска  област,  с  класификация  на 
историческа и художествена единична недвижима 
културна  ценност  и  с  категория  „национално 
значение“.

1.1. Определям режими за опазване на недви-
жимата културна ценност, както следва:

1.1.1.  Териториален  обхват  на  недвижимата 
културна ценност:

1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата 
културна ценност се определя съгласно прило-
жена карта, изготвена въз основа на действащ 
регулационен план – улична регулация, одобрена 
със Заповед № 0-677 от 1965 г., и дв. регулация, 
одобрена  със  Заповед  № 652  от  1986 г.;  УПИ 
XI – Културен  дом,  Паметник-костница, кв. 42 
по плана на с. Скравена, Софийска област.

1.1.1.2. Не се предвижда охранителна зона.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна 

ценност – Изисква се да се направи ревизия на 
съществуващия дренаж; да се изготви проект за 
ОВК; да се изготви проектна документация за 
благоустрояване на имота; почистване на всички 
фасади на обекта; консервационно-реставрацион-
ни дейности на всички елементи с художествена 
стойност – пластики, витражи и пластично офор-
мени решетки на прозорците, на входната врата 
и решетката на входа на обекта; поддържане в 
добро  състояние на непосредствената  среда на 
обекта.  Допускат  се  консервационно-реставра-
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ционни дейности и връщане на кръста, който е 
поставен над входа на обекта през 1994 г. и пре-
махнат във връзка с ремонта от 2018 г.; изработка 
на нова решетка на входната врата, съобразена 
с  художествения  образ  на  обекта;  полагане  на 
черепите на двамата Ботеви четници, които се 
съхраняват в с. Гурково.

2.  Заповедта  да  се  впише  в  Националния 
публичен  регистър  на  недвижимите  културни 
ценности към Националния институт за недви-
жимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за 
обекта по т. 1, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

На  основание  чл. 72,  ал. 1  от  Администра-
тивнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да 
се съобщи по реда, по който е направено уве-
домлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване 
на интернет страницата на Министерството на 
културата. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на 
АПК пред Административния съд – София-град, 
в едномесечен срок от поставянето на съобщение 
на интернет страницата на Министерството на 
културата.

За министър: 
Р. Димитров

3593

ЗАПОВЕД № РД-9Р-3 
от 13 април 2020 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, 
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), 
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъ-
ра на културата, предложение на директора на 
НИНКН с вх. № 33-00-525 от 12.07.2019 г.,  ста-
новище на Специализирания експертен съвет по 
чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 13 на протокол 
№ 81 от заседание, състояло се на 12.08.2019 г., и 
т. 1.4 на протокол № 82 от заседание, състояло се 
на 28.01.2020 г., назначен със Заповед № РД-09-
692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-
09-1352 от 28.11.2019 г. и Заповед № РД-09-27 от 
10.01.2020 г. на министъра на културата, нареждам:

1. Предоставям статут на сградата на Исто-
рически  музей – Гоце  Делчев  (бивша  „Гръцка 
къща“), кв. 120, ИД № 17395.501.1067.1 по КК и КР 
на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област 
Благоевград, одобрен със Заповед № РД-18-71 от 
2.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, 
с  класификация на  архитектурно-строителна и 
художествена  единична  недвижима  културна 
ценност от Възраждането и с категория „наци-
онално значение“.

1.1. Определям режими за опазване на недви-
жимата културна ценност, както следва:

1.1.1.  Териториален  обхват  на  недвижимата 
културна ценност:

1.1.1.1. Териториалният обхват на недвижимата 
културна ценност е в границите на имот с иден-

тификатор 17395.501.1067 по КК и КР на гр. Гоце 
Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г. 
на изпълнителния директор на АГКК.

1.1.1.2. Границите на охранителната зона на 
недвижимата културна ценност съвпадат с поли-
гон, определен от 7 точки, в имот с идентифи-
катор 17395.501.1000, част от кадастрална карта, 
одобрена със Заповед № РД-18-71 от 2.10.2009 г. на 
изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Координатна система БГС – 2005 г.

№ X (m) Y (m)

1. 4605786.89 352086.06

2. 4605795.84 352099.29

3. 4605777.89 352118.18

4. 4605769.32 352100.98

5. 4605771.71 352099.99

6. 4605767.22 352088.87

7. 4605783.98 352084.58

– от юг – от т. 2 по северната граница на ПИ 
с идентификатор 17395.501.1067 до т. 6;

– от север – от т. 1 по част от северната грани-
ца на ПИ с идентификатор 17395.501.1000 до т. 2;

– от изток – от т. 2 по права линия през ПИ с 
идентификатор 17395.501.1000 до т. 3 (североизточ-
ният ъгъл на ПИ с идентификатор 17395.501.1067);

– от запад – от т. 6 по западната граница на 
ПИ с идентификатор 17395.501.1000 до т. 1.

1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна 

ценност – Изисква се консервация, реставрация и 
експониране на сградата, в това число: консерва-
ция и реставрация на фасадните мазилки; консер-
вация и реставрация на покривната конструкция, 
както и на подпокривния корниз; реставрация на 
конструкцията на балкона; хидрозапечатване с 
подходящи материали на подовата настилка на 
терасата; консервация и реставрация на каменни 
пластични елементи по фасадата; консервацион-
но-реставрационни  дейности  на  елементите  от 
ковано желязо по фасадата; консервационно-рес-
таврационни дейности на дърворезбени тавани; 
консервационно-реставрационни  дейности  на 
вратите в интериор. Не се допускат промени в 
плановата схема. При необходимост от обособява-
не на пространство за по-малки изложби да бъде 
осъществявано с временни конструкции. Не се 
допуска ново строителство в границите на имо-
та. Изискват се консервационно-реставрационни 
дейности на каменната чешма в двора. Проекти 
за консервационно-реставрационни дейности се 
реализират при условията и по реда на действа-
щата нормативна уредба. Допуска се временно 
поставяне на единичен рекламно-информационен 
елемент, който да не пречи на възприемането на 
сградата.  Допуска  се  третиране  за  инсекти  на 
всички  елементи  от  интериора,  изработени  от 
дърво. Допуска се обособяване на нова ограда 
по детайл и след изследване на автентичната.

1.1.2.2. Територията на охранителната зона на 
недвижимата културна ценност – Не се допуска 
ново  строителство  в  границите  на  обособения 
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полигон. Допускат се единствено временни по-
стройки. Допуска се запазване на съществуваща 
функция – паркинг  в  обхвата  на  обособения 
полигон.

2.  Заповедта  да  се  впише  в  Националния 
публичен  регистър  на  недвижимите  културни 
ценности към Националния институт за недви-
жимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за 
обекта по т. 1, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

На  основание  чл. 72,  ал. 1  от  Администра-
тивнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да 
се съобщи по реда, по който е направено уве-
домлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване 
на интернет страницата на Министерството на 
културата. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на 
АПК пред Административния съд – София-град, 
в едномесечен срок от поставянето на съобщение 
на интернет страницата на Министерството на 
културата.

За министър: 
Р. Димитров

3594

ЗАПОВЕД № РД-9Р-4 
от 13 април 2020 г.

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1, 
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН), 
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъ-
ра на културата, предложение на директора на 
НИНКН с вх. № 33-00-525 от 12.07.2019 г.,  ста-
новище на Специализирания експертен съвет по 
чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 14 на протокол 
№ 81 от заседание, състояло се на 12.08.2019 г., и 
т. 1.5 на протокол № 82 от заседание, състояло се 
на 28.01.2020 г., назначен със Заповед № РД-09-
692 от 26.07.2019 г., изменена със Заповед № РД-
09-1352 от 28.11.2019 г. и Заповед № РД-09-27 от 
10.01.2020 г. на министъра на културата, нареждам:

1.  Предоставям  статут  на  Етнографска  къ-
ща-музей,  пл.  X – за  музей, кв. 28  по  плана 
на  с. Спасово,  община  Чирпан,  област  Стара 
Загора, с класификация на архитектурно-строи-
телна единична недвижима културна ценност от 
Възраждането и с категория „местно значение“.

1.1. Определям режими за опазване на недви-
жимата културна ценност, както следва:

1.1.1.  Териториален  обхват  на  недвижимата 
културна ценност:

1.1.1.1.  Териториалният  обхват  на  недвижи-
мата  културна ценност попада  в  границите на 
УПИ X – музей, кв. 28 по плана на с. Спасово, 
община Чирпан, област Стара Загора, приет със 
Заповед № 274 от 1.04.1968 г.

1.1.1.2. Средата около музея вече е изградена 
и благоприятства експонирането є, поради което 
няма нужда от охранителна зона.

1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Територията на недвижимата културна 

ценност – Изисква се консервация, реставрация на 
сградите в имота, в това число: външните зидове 
на едноетажната постройка, покривната конструк-
ция  на  едноетажната  постройка,  шпакловка  и 
измазване на вътрешните стени на едноетажната 
сграда; консервация и реставрация на дървената 
прозоречна дограма; консервация и реставрация 
на всички видими дървени конструктивни еле-
менти – сваляне на старото лаково покритие и 
полагане на ново без цвят; консервация и рес-
таврация на дървена обшивка на тавана в етажа 
на къщата; полагане на настилка в бившите сто-
пански помещения; дренаж в границите на имота 
с  цел  предотвратяване  на  влага  по  фасадните 
зидове  в  контактните  зони;  благоустрояване  в 
границите на имота; почистване и поддръжка на 
настоящата растителност, чешма и пейка в имота; 
облагородяване на източната част на двора зад 
едноетажната постройка. Допуска се засаждане 
на нови растителни видове в рамките на имота 
и обособяване на други експозиции в рамките 
на вече обобщените помещения.

2.  Заповедта  да  се  впише  в  Националния 
публичен  регистър  на  недвижимите  културни 
ценности към Националния институт за недви-
жимо културно наследство.

3. Пълният текстови и графичен материал за 
обекта по т. 1, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

На  основание  чл. 72,  ал. 1  от  Администра-
тивнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да 
се съобщи по реда, по който е направено уве-
домлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване 
на интернет страницата на Министерството на 
културата. 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на 
АПК пред Административния съд – София-град, 
в едномесечен срок от поставянето на съобщение 
на интернет страницата на Министерството на 
културата.

За министър: 
Р. Димитров

3595

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-19 
от 14 май 2020 г.

На основание чл. 63, ал. 1 и 4, чл. 66, ал. 1, 
т. 1  и  ал. 3  от  Закона  за професионалното об-
разование и обучение във връзка с чл. 93, ал. 3 
от Закона за отбраната и въоръжените сили на 
Република България, както и във връзка с пода-
дени  заявления  с  вх. № 0205-11/3.02.2020 г.,  вх. 
№ 0205-11/24.02.2020 г., вх. № 0205-51/16.04.2020 г. 
от  министъра  на  отбраната  и  протокол  от 
30.04.2020 г. от  заседанието на експертната ко-
мисия, определена със Заповед № РД-09-3697 от 
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22.08.2017 г.  на  министъра  на  образованието  и 
науката  за разглеждане на предложения  за от-
криване, преобразуване, промени и закриване на 
държавни и общински професионални колежи и 
на заявления за вписване, промяна, отписване, 
заличаване  и  продължаване  на  дейността  на 
частните професионални колежи в регистъра на 
професионалните колежи, разрешавам откриване 
на Професионален сержантски колеж за нуждите 
на  Военновъздушните  сили  (ПСК – ВВС)  със 
следните данни:

1. Професионален сержантски колеж за нуж-
дите  на Военновъздушните  сили  (ПСК – ВВС) 
към Висшето военновъздушно училище „Георги 
Бенковски“,  гр. Долна  Митрополия,  за  придо-
биване  на  четвърта  степен  на  професионална 
квалификация  по  Закона  за  професионалното 
образование и обучение.

2.  Седалище  и  адрес  на  управление:  Репу-
блика България, област Плевен, община Долна 
Митрополия, 5855 гр. Долна Митрополия, ул. Св. 
св. Кирил и Методий № 1 и БУЛСТАТ 129011005.

3. Адрес на сградите, в които ще се провеж-
да обучението – област Плевен, община Долна 
Митрополия, 5855 гр. Долна Митрополия, ул. Св. 
св. Кирил и Методий № 1.

4. Вид на професионалния колеж – държавен 
професионалния колеж.

5. Финансиращ орган е министърът на отбра-
ната на Република България.

6. Обучението ще се осъществява по следните 
професии и специалности: 

– професия  с  код  863030  „Сержант-техник“, 
специалност с код 8630306 „Експлоатация и ре-
монт на авиационна и навигационна техника“;

– професия  с  код  863030  „Сержант-техник“, 
специалност с код 8630305 „Експлоатация и ре-
монт на зенитно въоръжение и радиолокационни 
станции“;

– професия  с  код  863040  „Сержант-админи-
стратор“,  специалност  с  код  8630401  „Обща  и 
специализирана администрация“;

– професия с код 863020 „Сержант-логистик“, 
специалност с код 8630201 „Логистика“.

Обучението по цитираните по-горе професии 
ще се осъществява съгласно рамкова програма Г 
по утвърдени от министъра на отбраната типови 
учебни  планове,  съгласувани  с  министъра  на 
образованието и науката.

Заповедта влиза в сила от датата на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“. 

Министър: 
Кр. Вълчев

3631

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА 
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА

ЗАПОВЕД № 203 
от 22 април 2020 г.

На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устрой-
ствения правилник на Комисията за защита на 
потребителите към министъра на икономиката и 
на нейната администрация и решение на комиси-

ята по т. 26 съгласно протокол № 4 от 6.03.2020 г., 
чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71, ал. 1 и 2, 
чл. 87 и чл. 88, ал. 1,  т. 2 от Закона за защита 
на потребителите,  чл. 3,  ал. 1  от Наредбата  за 
стоките, имитиращи храни, Наредбата за услови-
ята и реда за изтегляне от пазара, изземване от 
потребителите и унищожаване на опасни стоки 
и  за  реда  за  обезщетяване  на  потребителите 
в  случаите  на  изземване  на  опасни  стоки  във 
връзка с чл. 99 от Закона за защита на потреби-
телите, чл. 73 от Административнопроцесуалния 
кодекс и изискванията на стандарт БДС EN 71-1: 
1:2014+A1:2018 „Безопасност на играчки. Част 1: 
Механични и физични свойства“, т. 8.2. „Малки 
части“ и т. 8.4. „Изпитване на опън“, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или 
безвъзмездното пускане на пазара на следните 
стоки, имитиращи храни, като стоки, предста-
вляващи сериозен риск и опасност за здравето 
на потребителите:

– зелена  ябълка  с  арт. № LPN0131G,  баркод 
0432143000034,  с  етикет  на  български  език  с 
информация  за  вид  на  стоката – декоративни 
плодове,  декоративен  продукт,  не  е  храна  или 
играчка, пазете далеч от деца;

– к руша  с  ар т.   № LPN0486N,  баркод 
0432146000031,  с  етикет  на  български  език  с 
информация  за  вид  на  стоката – декоративни 
плодове,  декоративен  продукт,  не  е  храна  или 
играчка, пазете далеч от деца. 

2. Вносителите и дистрибуторите да организи-
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара 
и изземването от потребителите на описаните в 
заповедта стоки по реда, условията и в срокове-
те, визирани в Наредбата за условията и реда за 
изтегляне от пазара, изземване от потребителите 
и  унищожаване  на  опасни  стоки  и  за  реда  за 
обезщетяване  на  потребителите  в  случаите  на 
изземване на опасни стоки, и да отправят пре-
дупреждения  към  потребителите  за  рисковете, 
които стоките съдържат.

Мотиви: 
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи 

храни, описаните стоки, макар че не са храни, 
имат такава форма, цвят, външен вид и размер 
и може да се очаква потребителите (малки деца 
до 3 г.) да ги объркат с храна (плодове), да от-
хапят от тях и да погълнат малки части, което 
да причини задавяне и последващо задушаване.

Стоките  са  във  видимо  несъответствие  с 
изискванията  за  безопасност  БДС  EN  71-1: 
1:2014+A1:2018 „Безопасност на играчки. Част 1: 
Механични и физични свойства“, т. 8.4. „Тест за 
устойчивост  на  опън“  и  т. 8.2.  „Тест  за  малки 
части“, тъй като лесно се отделят малки части и 
тъй като отделените малки части влизат изцяло в 
цилиндъра за малки части и съгласно направена 
оценка на риска представляват сериозен риск за 
здравето на потребителите (малки деца до 3 г.).

На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс допускам 
предварително изпълнение на заповедта с цел да 
не се допусне предлагането на стоки на пазара в 
несъответствие  с изискванията  за безопасност, 
което несъответствие би могло да доведе до риск 
от задавяне на малки деца до 3 г.
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Разпореждането, с което се допуска предвари-
телното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП 
пред съда в тридневен срок от съобщаването му 
независимо дали настоящата заповед е оспорена.

Разходите по складиране, транспорт, изтегляне 
от пазара, изземването от потребителите и тяхното 
обезщетяване са за сметка на производителите, 
вносителите и дистрибуторите.

Заповедта може да се обжалва чрез председа-
теля на Комисията за защита на потребителите 
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: 
Д. Маргаритов 

3583

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-36 
от 12 май 2020 г.

На основание чл. 53б,  ал. 5,  т. 2 ЗКИР във 
връзка със заявления вх. № 09-95941/25.10.2019 г. 
и вх. № 09-95889/25.10.2019 г. от СГКК – Монтана, 
и приложените към тях документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-
20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и  кадастралните  регистри,  и  за  отстраняване 
на явна фактическа грешка одобрявам измене-
нието в кадастралната карта и кадастралните 
регистри на:

I. С. Горни Цибър, EKATTE 16639, община 
Вълчедръм, одобрени със Заповед № РД-18-168 
от 23.01.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.2.41: 
площ:  46  687 кв. м,  водно  течение,  река,  соб-
ственост на държавата – МОСВ;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.2.42: 
площ:  39  793 кв. м,  за  друг  вид  водно  тече-
ние,  водна площ,  съоръжение,  собственост  на 
МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 16639.29.53: 
площ: 564 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.29.54: 
площ: 969 кв. м, нива, собственост на Светлозар 
Иванов Дичевски;

поземлен имот с идентификатор 16639.29.55: 
площ: 354 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Маринов Стоянов;

поземлен имот с идентификатор 16639.30.56: 
площ:  4832 кв. м,  нива,  собственост  на  „Се-
рес“ – АД;

поземлен имот с идентификатор 16639.35.70: 
площ:  7817 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.36.69: 
площ:  1656 кв. м,  нива,  собственост  на Некит 
Ганчев Георгиев;

поземлен имот с идентификатор 16639.36.70: 
площ: 1842 кв. м, нива, собственост на Симеон 
Иванов Симеонов и Митрана Митрикова Строева;

поземлен имот с идентификатор 16639.36.71: 
площ: 2580 кв. м, нива, собственост на Флоро 
Митриков Атанасов;

поземлен имот с идентификатор 16639.36.72: 
площ:  1081 кв. м,  нива,  собственост  на  Иван 
Митриков Строев;

поземлен имот с идентификатор 16639.37.133: 
площ: 582 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.37.134: 
площ: 2004 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.37.135: 
площ: 4256 кв. м, нива, собственост на Алекси 
Попов Х;

поземлен имот с идентификатор 16639.37.136: 
площ: 2334 кв. м, нива, собственост на Симеон 
Иванов Симеонов и Митрана Митрикова Строева;

поземлен имот с идентификатор 16639.37.137: 
площ:  6688 кв. м, нива,  собственост на Ванчо 
Ников Х;

поземлен имот с идентификатор 16639.38.59: 
площ: 910 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.38.60: 
площ: 3097 кв. м, нива, собственост на Валери 
Вагнеров Маринов, Иванка Вагнерова Благоева 
и Детелина Флорова Горанова;

поземлен имот с идентификатор 16639.38.61: 
площ: 3115 кв. м, нива, собственост на Марин 
Иванов Кръстев и Дамянка Иванова Бурова;

поземлен имот с идентификатор 16639.38.62: 
площ: 9232 кв. м, нива, собственост на Филип 
Тодоров Джевелеков;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.195: 
площ: 256 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.196: 
площ:  1264 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.197: 
площ: 5119 кв. м, нива, собственост на Валентина 
Кръстева Александрова-Йорданова;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.198: 
площ: 4079 кв. м, нива, собственост на Йонко 
Миролюбов Йонков;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.199: 
площ: 1953 кв. м, нива,  собственост на Йонко 
Миролюбов Йонков;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.200: 
площ:  604 кв. м,  нива,  собственост  на  Митра 
Маринова Митрикова;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.201: 
площ: 2033 кв. м, нива, собственост на Любен 
Йорданов Митриков;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.202: 
площ:  6841 кв. м,  нива,  собственост  на  Томо 
Опров Менекшеев;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.203: 
площ: 5082 кв. м, нива, собственост на Младен 
Ангелов Маринов;
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поземлен имот с идентификатор 16639.40.204: 
площ: 2452 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.205: 
площ: 2641 кв. м, нива, собственост на Пламен 
Емилов Борисов;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.206: 
площ: 2303 кв. м, нива, собственост на Параскева 
Маринова Йонашкова;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.207: 
площ: 2181 кв. м, нива, собственост на Виолета 
Тасева Буева;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.208: 
площ: 2657 кв. м, нива, собственост на Еленка 
Тодорова Магаряцова;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.209: 
площ: 99 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.210: 
площ: 32 132 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.211: 
площ: 305 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.212: 
площ: 229 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.213: 
площ: 262 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.214: 
площ: 166 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.41.202: 
площ:  2465 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.41.203: 
площ: 3293 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.42.193: 
площ: 1830 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.42.194: 
площ:  388 кв. м,  нива,  собственост  на  Петър 
Найденов Велков;

поземлен имот с идентификатор 16639.42.195: 
площ: 681 кв. м, нива, собственост на Христина 
Георгиева Младенова;

поземлен имот с идентификатор 16639.42.196: 
площ:  343 кв. м,  нива,  собственост на Албена 
Емилова Първанова;

поземлен имот с идентификатор 16639.42.197: 
площ:  346 кв. м,  нива,  собственост  на Чавдар 
Димитров Николов;

поземлен имот с идентификатор 16639.42.198: 
площ:  2480 кв. м,  нива,  собственост  на  Ваня 
Калчева Лекова;

поземлен имот с идентификатор 16639.44.194: 
площ: 162 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.44.195: 
площ: 359 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.44.196: 
площ:  7446 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 

ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.44.197: 
площ: 3667 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.44.198: 
площ: 570 кв. м, нива, собственост на „Златия 
Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.44.199: 
площ:  342 кв. м,  нива,  собственост на Цветан 
Томов Вашков;

поземлен имот с идентификатор 16639.44.200: 
площ:  3887 кв. м,  нива,  собственост  на  Ване 
Каменов Първанов;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.181: 
площ: 124 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.182: 
площ: 10 691 кв. м, водно течение, река, собстве-
ност на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.183: 
площ:  10  348 кв. м,  за  друг  вид  водно  тече-
ние,  водна площ,  съоръжение,  собственост  на 
МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.184: 
площ:  6973 кв. м,  за  водостопанско,  хидро-
мелиоративно  съоръжение,  собственост  на 
МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.185: 
площ:  2706 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.186: 
площ: 978 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.187: 
площ: 691 кв. м, нива, собственост на Светлозар 
Иванов Дичевски;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.188: 
площ:  704 кв. м,  нива,  собственост  на  Огнян 
Петров Минков;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.189: 
площ:  716 кв. м,  нива,  собственост  на  Огнян 
Вагнеров Маринов;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.190: 
площ:  878 кв. м,  нива,  собственост  на  Георги 
Принов Георгиев;

поземлен имот с идентификатор 16639.17.79: 
площ: 6661 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.17.80: 
площ: 584 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.18.123: 
площ: 558 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.18.124: 
площ: 785 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.18.125: 
площ:  200  905 кв. м,  пасище,  собственост  на 
Община Вълчедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.19.2: 
площ: 7925 кв. м, пасище,  собственост на Об-
щина Вълчедръм;
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поземлен имот с идентификатор 16639.20.152: 
площ: 315 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 16639.20.153: 
площ: 69 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 16639.20.154: 
площ: 162 427 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 16639.20.155: 
площ: 32 779 кв. м, изоставено трайно насажде-
ние, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.22.128: 
площ:  2095 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.22.129: 
площ: 35 270 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.162: 
площ:  1089 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.163: 
площ: 192 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.164: 
площ: 7311 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.165: 
площ: 2057 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.166: 
площ: 12 998 кв. м, нива, собственост на „Ак-
рос – 2008“ – ЕООД и Станкол Николов Иванов;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.167: 
площ: 12 472 кв. м, нива, собственост на „Златия 
Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.166.112: 
площ: 856 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.166.113: 
площ: 484 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.166.114: 
площ: 20 828 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.111: 
площ: 606 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.112: 
площ: 87 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.113: 
площ: 2083 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Младенов Милков;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.114: 
площ: 8256 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Младенов Милков;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.115: 
площ: 4042 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Маринов Стоянов и Милева Йонова Станева;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.116: 
площ:  6420 кв. м,  нива,  собственост  на  „Ак-
рос – 2008“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.117: 
площ:  8766 кв. м,  нива,  собственост  на  Тако 
Флоров Демов;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.118: 
площ:  7238 кв. м,  нива,  собственост  на  Емил 
Иванов Петров и Ница Тодоров Падишанов;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.119: 
площ: 12 379 кв. м, нива, собственост на Драго-
мир Кирилов Иванов;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.120: 
площ: 8486 кв. м, нива, собственост на Параскева 
Станева Гечева;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.121: 
площ: 8609 кв. м, нива, собственост на Георги 
Такев Георгиев;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.122: 
площ:  7406 кв. м,  нива,  собственост  на  „Ак-
рос – 2008“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.123: 
площ:  11  720 кв. м,  нива,  собственост  на 
„С.И.Г.“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.124: 
площ: 11 914 кв. м, нива,  собственост на „Ак-
рос – 2008“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.125: 
площ:  4693 кв. м,  нива,  собственост на Петър 
Александров Георгиев;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.126: 
площ:  5247 кв. м,  нива,  собственост  на  Дора 
Жекова  Айгърова,  Антон  Георгиев  Димитров 
и Марин Йонов Моканов;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.127: 
площ: 1271 кв. м, нива, собственост на „Сортови 
семена – Вардим“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.128: 
площ:  2841 кв. м,  нива,  собственост  на  Зорка 
Опрова Царянова;

поземлен имот с идентификатор 16639.168.163: 
площ:  6203 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.168.164: 
площ: 1679 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.177.164: 
площ:  5882 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.177.165: 
площ:  3290 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.110: 
площ: 2100 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.111: 
площ: 1762 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.112: 
площ:  1580 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.113: 
площ: 8711 кв. м, нива, собственост на Марин 
Маринов Пачев;
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поземлен имот с идентификатор 16639.178.114: 
площ: 4077 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.115: 
площ: 4146 кв. м, нива, собственост на Цветко 
Йонов Кикосов;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.116: 
площ:  4665 кв. м,  нива,  собственост  на Мими 
Николова Дуцова и Кирил Николов Неделков;

поземлен имот с идентификатор 16639.179.167: 
площ:  6236 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.179.168: 
площ: 3941 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.186.169: 
площ: 6718 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.186.170: 
площ: 538 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.186.171: 
площ: 4998 кв. м, нива, собственост на Станка 
Опрова Йонашкова;

поземлен имот с идентификатор 16639.186.172: 
площ: 18 067 кв. м, нива, собственост на Свет-
лозар Иванов Дичевски;

поземлен имот с идентификатор 16639.186.173: 
площ: 964 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.122: 
площ:  3664 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.123: 
площ: 5911 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.124: 
площ:  2687 кв. м,  нива,  собственост  на  Емил 
Иванов Петров и Петър Николов Младенов;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.125: 
площ:  6720 кв. м,  нива,  собственост на Петър 
Георгиев Шуйцов;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.126: 
площ: 1751 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.127: 
площ: 4570 кв. м, нива, собственост на Любомир 
Маринов Тодоров;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.128: 
площ:  4537 кв. м,  нива,  собственост  на  „Ак-
рос – 2008“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.129: 
площ: 4547 кв. м, нива, собственост на Цветан 
Първанов Гачев;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.130: 
площ:  4615 кв. м,  нива,  собственост  на  „Бул 
Капитал“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.131: 
площ: 4675 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.132: 
площ: 3524 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.133: 
площ: 4197 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.134: 
площ: 1948 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.135: 
площ: 2877 кв. м, нива, собственост на Оприца 
Йонова Сандолова;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.136: 
площ: 3617 кв. м, нива, собственост на „Златия 
Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.114: 
площ: 1491 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.115: 
площ: 40 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.116: 
площ: 1522 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.117: 
площ: 12 537 кв. м, нива, собственост на Драго-
мир Кирилов Иванов;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.118: 
площ: 10 076 кв. м, нива, собственост на Емил 
Иванов Петров и Рапчо Маринов Йончев;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.119: 
площ: 2922 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.120: 
площ: 2178 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.121: 
площ: 2114 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.122: 
площ: 5331 кв. м, нива, собственост на Атидже 
Молла Мехмедова;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.123: 
площ: 270 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.170: 
площ: 6227 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.172: 
площ: 6026 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.173: 
площ: 3322 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Маринов Стоянов и Митрана Накова Флорова;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.174: 
площ: 11 646 кв. м, нива, собственост на Краси-
мира Георгиева Станева;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.175: 
площ: 1195 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.176: 
площ: 763 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.197.171: 
площ: 5754 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.197.172: 
площ: 11 995 кв. м, нива, собственост на Свет-
лозар Иванов Дичевски;
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поземлен имот с идентификатор 16639.197.173: 
площ: 51 697 кв. м, нива, собственост на Цветан 
Предов Диндицов;

поземлен имот с идентификатор 16639.197.174: 
площ: 17 502 кв. м, нива, собственост на Свет-
лозар Иванов Дичевски;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.101: 
площ:  1590 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.102: 
площ: 159 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.103: 
площ: 10 407 кв. м, нива, собственост на Панайот 
Цветанов Коларов;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.104: 
площ:  6072 кв. м,  нива,  собственост  на  Мара 
Кирилова Горанова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.105: 
площ: 6070 кв. м, нива, собственост на Митко 
Кирилов Ангелов;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.106: 
площ: 12 140 кв. м, нива, собственост на Еленка 
Александрова Горганова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.107: 
площ: 12 144 кв. м, нива, собственост на Сефе-
ринка Георгиева Братолова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.108: 
площ: 12 145 кв. м, нива, собственост на Нева 
Димова Божкова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.109: 
площ: 5426 кв. м, нива, собственост на Христина 
Георгиева Младенова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.110: 
площ: 6980 кв. м, нива, собственост на Еленка 
Александрова Горганова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.111: 
площ: 8836 кв. м, нива, собственост на Павлин 
Иванов Гръбчев;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.112: 
площ: 8839 кв. м, нива, собственост на Мирела 
Иванова Попова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.113: 
площ: 17 581 кв. м, нива, собственост на Дошка 
Павлова Караганева;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.114: 
площ: 23 546 кв. м, нива, собственост на Феди 
Тимушенков Фердинандов;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.115: 
площ: 9488 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.116: 
площ: 12 459 кв. м, нива, собственост на Краси-
мир Младенов Милков;

поземлен имот с идентификатор 16639.201.107: 
площ:  2286 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.201.108: 
площ:  14  535 кв. м,  нива,  собственост на  „Се-
рес“ – АД;

поземлен имот с идентификатор 16639.201.109: 
площ: 49 256 кв. м, нива,  собственост на „Се-
рес“ – АД;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.172: 
площ: 6154 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.173: 
площ:  18  556 кв. м, нива,  собственост на  „Се-
рес“ – АД;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.174: 
площ: 9330 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Маринов Стоянов и Иван Ванчев Ников;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.175: 
площ:  9184 кв. м,  нива,  собственост  на  Йон 
Флоров Чипев;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.176: 
площ:  8590 кв. м,  нива,  собственост  на  Жана 
Ницова Младенова;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.177: 
площ: 8522 кв. м, нива, собственост на „Сортови 
семена – Вардим“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.178: 
площ: 23 051 кв. м, нива, собственост на „Сор-
тови семена – Вардим“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.179: 
площ: 27 056 кв. м, нива, собственост на Марин 
Кирилов Шуйцов;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.180: 
площ: 21 037 кв. м, нива, собственост на Йор-
данка Станкова Маринова;

поземлен имот с идентификатор 16639.210.173: 
площ: 5717 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.210.174: 
площ:  3604 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.211.239: 
площ: 5969 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Младенов Милков;

поземлен имот с идентификатор 16639.211.240: 
площ: 12 095 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.211.241: 
площ: 2291 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.211.242: 
площ:  1913 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм; 

поземлен имот с идентификатор 16639.212.175: 
площ: 7291 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.212.176: 
площ: 1515 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.212.177: 
площ: 5735 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 16639.167.24: 
нива, собственост на Георги Костадинов Зъбчев, 
площ преди промяната: 6912 кв. м, площ след 
промяната: 6911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.181: 
нива, собственост на Иван Павлов Параскевов 
и  Пламен  Павлов  Параскевов,  площ  преди 



БРОЙ  48   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   35   

промяната:  7562 кв. м,  площ  след  промяната: 
7561 кв. м.

3. Заличени обекти от кадастралната карта 
и кадастралните регистри:

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.2.15: 
площ:  46  712 кв. м,  водно  течение,  река,  соб-
ственост на държавата – МОСВ;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.2.16: 
площ:  39  810 кв. м,  за  друг  вид  водно  тече-
ние,  водна площ,  съоръжение,  собственост  на 
МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 16639.29.16: 
площ: 1000 кв. м, нива, собственост на Светлозар 
Иванов Дичевски;

поземлен имот с идентификатор 16639.29.17: 
площ: 440 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Маринов Стоянов;

поземлен имот с идентификатор 16639.29.52: 
площ: 589 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.30.19: 
площ:  5361 кв. м,  нива,  собственост  на  „Се-
рес“ – АД;

поземлен имот с идентификатор 16639.35.56: 
площ:  7961 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.36.1: 
площ:  1721 кв. м,  нива,  собственост  на Некит 
Ганчев Георгиев;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.36.2: 
площ: 1940 кв. м, нива, собственост на Симеон 
Иванов Симеонов и Митрана Митрикова Строева;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.36.4: 
площ: 2801 кв. м, нива, собственост на Флоро 
Митриков Атанасов;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.36.5: 
площ:  1100 кв. м,  нива,  собственост  на  Иван 
Митриков Строев;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.37.1: 
площ: 2336 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.37.2: 
площ: 4321 кв. м, нива, собственост на Алекси 
Попов Х;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.37.3: 
площ: 2341 кв. м, нива, собственост на Симеон 
Иванов Симеонов и Митрана Митрикова Строева;

поземлен имот с идентификатор 16639.37.12: 
площ:  7332 кв. м,  нива,  собственост  на Ванчо 
Ников Х;

поземлен имот с идентификатор 16639.37.132: 
площ: 605 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.38.6: 
площ: 10 012 кв. м, нива, собственост на Филип 
Тодоров Джевелеков;

поземлен имот с идентификатор 16639.38.13: 
площ: 3281 кв. м, нива, собственост на Марин 
Иванов Кръстев и Дамянка Иванова Бурова;

поземлен имот с идентификатор 16639.38.14: 
площ: 3281 кв. м, нива, собственост на Валери 
Вагнеров Маринов, Иванка Вагнерова Благоева 
и Детелина Флорова Горанова;

поземлен имот с идентификатор 16639.38.58: 
площ: 940 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.40.1: 
площ: 5211 кв. м, нива, собственост на Валентина 
Кръстева Александрова-Йорданова;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.40.3: 
площ:  620 кв. м,  нива,  собственост  на  Митра 
Маринова Митрикова;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.40.4: 
площ: 2090 кв. м, нива, собственост на Любен 
Йорданов Митриков;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.40.5: 
площ:  7072 кв. м,  нива,  собственост  на  Томо 
Опров Менекшеев;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.40.6: 
площ: 5321 кв. м, нива, собственост на Младен 
Ангелов Маринов;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.40.7: 
площ: 2688 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.40.8: 
площ: 2881 кв. м, нива, собственост на Пламен 
Емилов Борисов;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.40.9: 
площ: 2540 кв. м, нива, собственост на Параскева 
Маринова Йонашкова;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.10: 
площ: 2401 кв. м, нива, собственост на Виолета 
Тасева Буева;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.11: 
площ: 2940 кв. м, нива, собственост на Еленка 
Тодорова Магаряцова;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.12: 
площ:  4181 кв. м,  нива,  собственост на Йонко 
Миролюбов Йонков;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.13: 
площ: 2000 кв. м, нива, собственост на Йонко 
Миролюбов Йонков;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.63: 
площ: 19 795 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.143: 
площ: 1862 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.145: 
площ: 2111 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.178: 
площ: 1456 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.40.194: 
площ: 2170 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.41.133: 
площ: 3298 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.41.201: 
площ: 2701 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.42.1: 
площ: 1884 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.42.2: 
площ:  400 кв. м,  нива,  собственост  на  Петър 
Найденов Велков;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.42.3: 
площ: 700 кв. м, нива, собственост на Христина 
Георгиева Младенова;
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поземлен  имот  с  идентификатор  16639.42.4: 
площ:  350 кв. м,  нива,  собственост на Албена 
Емилова Първанова;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.42.5: 
площ:  350 кв. м,  нива,  собственост  на Чавдар 
Димитров Николов;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.42.7: 
площ:  2481 кв. м,  нива,  собственост  на  Ваня 
Калчева Лекова;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.44.1: 
площ: 3737 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.44.4: 
площ: 600 кв. м, нива, собственост на „Златия 
Агро“ – ЕООД;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.44.5: 
площ:  360 кв. м, нива,  собственост на Цветан 
Томов Вашков;

поземлен имот  с  идентификатор  16639.44.6: 
площ:  3891 кв. м,  нива,  собственост  на  Ване 
Каменов Първанов;

поземлен имот с идентификатор 16639.44.138: 
площ: 7459 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.44.193: 
площ: 995 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.45.1: 
площ: 1067 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.45.2: 
площ: 730 кв. м, нива, собственост на Светлозар 
Иванов Дичевски;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.45.3: 
площ:  730 кв. м,  нива,  собственост  на  Огнян 
Петров Минков;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.45.4: 
площ:  730 кв. м,  нива,  собственост  на  Огнян 
Вагнеров Маринов;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.45.5: 
площ:  880 кв. м,  нива,  собственост  на  Георги 
Принов Георгиев;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.140: 
площ:  7104 кв. м,  за  водостопанско,  хидро-
мелиоративно  съоръжение,  собственост  на 
МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.141: 
площ:  10  493 кв. м,  за  друг  вид  водно  тече-
ние,  водна площ,  съоръжение,  собственост  на 
МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.142: 
площ: 10 825 кв. м, водно течение, река, собстве-
ност на държавата – МОСВ;

поземлен имот с идентификатор 16639.45.179: 
площ: 3132 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.17.75: 
площ: 586 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.17.76: 
площ: 7986 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.18.1: 
площ:  204  817 кв. м,  пасище,  собственост  на 
Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.18.120: 
площ: 811 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.18.122: 
площ: 611 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.19.1: 
площ: 10 711 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Вълчедръм;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.20.1: 
площ: 39 802 кв. м, изоставено трайно насажде-
ние, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.20.151: 
площ: 59 337 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен  имот  с  идентификатор  16639.22.1: 
площ: 35 274 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.22.127: 
площ:  2097 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.4: 
площ: 13 038 кв. м, нива, собственост на „Ак-
рос – 2008“ – ЕООД, и Станкол Николов Иванов;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.9: 
площ: 12 518 кв. м, нива, собственост на „Златия 
Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.22: 
площ: 2488 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.150: 
площ:  7366 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.165.161: 
площ: 4011 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.166.1: 
площ: 22 489 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.166.93: 
площ: 507 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.166.111: 
площ:  3992 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.16: 
площ:  2843 кв. м,  нива,  собственост  на  Зорка 
Опрова Царянова;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.17: 
площ: 1282 кв. м, нива, собственост на „Сортови 
семена – Вардим“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.18: 
площ:  5293 кв. м,  нива,  собственост  на  Дора 
Жекова  Айгърова,  Антон  Георгиев  Димитров 
и Марин Йонов Моканов;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.19: 
площ:  4695 кв. м,  нива,  собственост на Петър 
Александров Георгиев;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.25: 
площ:  11  726 кв. м,  нива,  собственост  на 
„С.И.Г.“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.26: 
площ:  7414 кв. м,  нива,  собственост  на  „Ак-
рос – 2008“ – ЕООД;



БРОЙ  48   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   37   

поземлен имот с идентификатор 16639.167.27: 
площ: 11 933 кв. м, нива, собственост на „Ак-
рос – 2008“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.28: 
площ: 8627 кв. м, нива, собственост на Георги 
Такев Георгиев;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.29: 
площ: 8507 кв. м, нива, собственост на Параскева 
Станева Гечева;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.30: 
площ: 12 415 кв. м, нива, собственост на Драго-
мир Кирилов Иванов;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.31: 
площ:  7261 кв. м,  нива,  собственост  на  Емил 
Иванов Петров и Ница Тодоров Падишанов;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.32: 
площ:  8797 кв. м,  нива,  собственост  на  Тако 
Флоров Демов;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.33: 
площ:  6447 кв. м,  нива,  собственост  на  „Ак-
рос – 2008“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.34: 
площ: 4064 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Маринов Стоянов и Милева Йонова Станева;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.35: 
площ: 8318 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Младенов Милков;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.36: 
площ: 2104 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Младенов Милков;

поземлен имот с идентификатор 16639.167.110: 
площ: 8754 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.168.160: 
площ:  5464 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.168.162: 
площ: 6232 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.177.159: 
площ: 5398 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.177.163: 
площ:  5902 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.15: 
площ:  5101 кв. м,  нива,  собственост  на Мими 
Николова Дуцова и Кирил Николов Неделков;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.31: 
площ: 4770 кв. м, нива, собственост на Цветко 
Йонов Кикосов;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.49: 
площ: 4922 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.64: 
площ: 9528 кв. м, нива, собственост на Марин 
Маринов Пачев;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.105: 
площ: 2142 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.106: 
площ:  4159 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм; 

поземлен имот с идентификатор 16639.178.107: 
площ: 1813 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.108: 
площ:  3303 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.178.109: 
площ: 1622 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.179.158: 
площ:  5007 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.179.166: 
площ: 6243 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.186.4: 
площ: 5011 кв. м, нива, собственост на Станка 
Опрова Йонашкова;

поземлен имот с идентификатор 16639.186.9: 
площ: 18 079 кв. м, нива, собственост на Свет-
лозар Иванов Дичевски;

поземлен имот с идентификатор 16639.186.157: 
площ:  2966 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.186.168: 
площ: 6729 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.28: 
площ: 3702 кв. м, нива, собственост на „Златия 
Агро“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.29: 
площ: 2944 кв. м, нива, собственост на Оприца 
Йонова Сандолова;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.30: 
площ: 1993 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.31: 
площ: 4296 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.32: 
площ: 3606 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.33: 
площ: 4783 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.34: 
площ:  4721 кв. м,  нива,  собственост  на  „Бул 
Капитал“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.35: 
площ: 4651 кв. м, нива, собственост на Цветан 
Първанов Гачев;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.36: 
площ:  4649 кв. м,  нива,  собственост  на  „Ак-
рос – 2008“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.37: 
площ: 4731 кв. м, нива, собственост на Любомир 
Маринов Тодоров;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.38: 
площ: 1827 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.39: 
площ:  6980 кв. м,  нива,  собственост на Петър 
Георгиев Шуйцов;
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поземлен имот с идентификатор 16639.187.40: 
площ:  2774 кв. м,  нива,  собственост  на  Емил 
Иванов Петров и Петър Николов Младенов;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.41: 
площ: 6132 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.103: 
площ: 3732 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.187.104: 
площ: 5356 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.10: 
площ: 5758 кв. м, нива, собственост на Атидже 
Молла Мехмедова;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.11: 
площ: 2260 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.12: 
площ: 2312 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.13: 
площ: 3166 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.17: 
площ: 10 154 кв. м, нива, собственост на Емил 
Иванов Петров и Рапчо Маринов Йончев;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.18: 
площ: 12 538 кв. м, нива, собственост на Драго-
мир Кирилов Иванов;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.101: 
площ: 1551 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.102: 
площ:  5078 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.189.113: 
площ: 1566 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.3: 
площ: 6077 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.4: 
площ: 3387 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Маринов Стоянов и Митрана Накова Флорова;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.19: 
площ: 11 992 кв. м, нива, собственост на Краси-
мира Георгиева Станева;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.108: 
площ: 1257 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.156: 
площ:  3088 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.190.169: 
площ: 6233 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.197.1: 
площ: 12 119 кв. м, нива, собственост на Свет-
лозар Иванов Дичевски;

поземлен имот с идентификатор 16639.197.2: 
площ: 52 078 кв. м, нива, собственост на Цветан 
Предов Диндицов;

поземлен имот с идентификатор 16639.197.10: 
площ: 17 514 кв. м, нива, собственост на Свет-
лозар Иванов Дичевски;

поземлен имот с идентификатор 16639.197.155: 
площ:  3042 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.197.170: 
площ: 5779 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.5: 
площ: 6993 кв. м, нива, собственост на Еленка 
Александрова Горганова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.6: 
площ: 5436 кв. м, нива, собственост на Христина 
Георгиева Младенова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.8: 
площ: 10 430 кв. м, нива, собственост на Панайот 
Цветанов Коларов;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.12: 
площ: 9492 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.17: 
площ: 12 460 кв. м, нива, собственост на Кра-
симир Младенов Милков;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.18: 
площ: 23 564 кв. м, нива, собственост на Феди 
Тимушенков Фердинандов;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.19: 
площ: 17 603 кв. м, нива, собственост на Дошка 
Павлова Караганева;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.20: 
площ: 8853 кв. м, нива, собственост на Мирела 
Иванова Попова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.21: 
площ: 8852 кв. м, нива, собственост на Павлин 
Иванов Гръбчев;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.22: 
площ: 12 173 кв. м, нива, собственост на Нева 
Димова Божкова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.23: 
площ: 12 175 кв. м, нива, собственост на Сефе-
ринка Георгиева Братолова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.24: 
площ: 12 175 кв. м, нива, собственост на Еленка 
Александрова Горганова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.25: 
площ: 6087 кв. м, нива, собственост на Митко 
Кирилов Ангелов;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.26: 
площ:  6087 кв. м,  нива,  собственост  на  Мара 
Кирилова Горанова;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.99: 
площ: 1625 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.198.100: 
площ:  5067 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.201.1: 
площ: 49 290 кв. м, нива,  собственост на „Се-
рес“ – АД;

поземлен имот с идентификатор 16639.201.17: 
площ: 14 602 кв. м, нива,  собственост на  „Се-
рес“ – АД;
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поземлен имот с идентификатор 16639.201.98: 
площ: 6913 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.1: 
площ: 18 638 кв. м, нива,  собственост на  „Се-
рес“ – АД;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.2: 
площ: 9442 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Маринов Стоянов и Иван Ванчев Ников;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.3: 
площ:  9333 кв. м,  нива,  собственост  на  Йон 
Флоров Чипев;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.25: 
площ: 23 324 кв. м, нива, собственост на „Сор-
тови семена – Вардим“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.26: 
площ: 27 444 кв. м, нива, собственост на Марин 
Кирилов Шуйцов;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.28: 
площ:  8655 кв. м,  нива,  собственост  на  Жана 
Ницова Младенова;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.29: 
площ: 8603 кв. м, нива, собственост на „Сортови 
семена – Вардим“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.30: 
площ: 21 215 кв. м, нива, собственост на Йор-
данка Станкова Маринова;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.154: 
площ: 2631 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.202.171: 
площ: 6173 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.210.153: 
площ: 9752 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.210.172: 
площ: 5755 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.211.9: 
площ: 12 114 кв. м, нива, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.211.10: 
площ: 5990 кв. м, нива, собственост на Красимир 
Младенов Милков;

поземлен имот с идентификатор 16639.211.96: 
площ:  9824 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.211.97: 
площ: 2313 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.212.152: 
площ: 11 215 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.212.173: 
площ:  7325 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 16639.212.174: 
площ: 1538 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм.

II. С. Долни Цибър, EKATTE 22530, община 
Вълчедръм, одобрени със Заповед № РД-18-169 
от 23.01.2018 г. на изпълнителния директор на 

Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 22530.85.304: 
площ: 608 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.85.305: 
площ: 1631 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.85.306: 
площ:  188  322 кв. м,  пасище,  собственост  на 
Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.85.307: 
площ: 13 165 кв. м, отводнителен канал, собстве-
ност на МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 22530.49.528: 
площ: 24 345 кв. м, за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 22530.49.529: 
площ: 898 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.49.530: 
площ: 537 кв. м, пасище, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.50.529: 
площ:  2837 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.55.498: 
площ: 5783 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.56.451: 
площ: 561 кв. м, пасище, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.58.416: 
площ: 928 кв. м, пасище, собственост на Община 
Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.78.553: 
площ: 13 789 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.78.554: 
площ:  9106 кв. м,  за  път  от  републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 22530.94.427: 
площ:  5473 кв. м,  за  път  от  републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 22530.94.428: 
площ:  112  764 кв. м,  пасище,  собственост  на 
Община Вълчедръм.

2. Заличени обекти от кадастралната карта 
и кадастралните регистри:

поземлен имот  с идентификатор  22530.85.1: 
площ:  189  211 кв. м,  пасище,  собственост  на 
Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.85.287: 
площ: 707 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.85.289: 
площ:  13  809 кв. м,  отводнителен  канал,  соб-
ственост на МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 22530.49.300: 
площ: 940 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.49.419: 
площ: 4834 кв. м, пасище,  собственост на Об-
щина Вълчедръм;
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поземлен имот с идентификатор 22530.50.70: 
площ:  2894 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен  път,  собственост  на Община Въл-
чедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.55.497: 
площ: 5856 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.56.450: 
площ:  4282 кв. м, пасище,  собственост на Об-
щина Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.58.406: 
площ:  6639 кв. м, пасище,  собственост на Об-
щина Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.78.103: 
площ:  9182 кв. м,  за  път  от  републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 22530.78.395: 
площ: 27 кв. м, за водостопанско, хидромелиора-
тивно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;

поземлен имот с идентификатор 22530.78.404: 
площ: 20 228 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Вълчедръм;

поземлен имот  с идентификатор  22530.94.1: 
площ:  112  789 кв. м,  пасище,  собственост  на 
Община Вълчедръм;

поземлен имот с идентификатор 22530.94.116: 
площ:  9352 кв. м,  за  път  от  републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата.

Заповедта  да  се  съобщи по  реда  на  чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно  чл. 53б,  ал. 8  ЗКИР  заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването  є  в  „Държавен  вестник“  по  реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имотите.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3626

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 3667-П 
от 8 май 2020 г.

На  основание  чл. 1,  ал. 2,  т. 5,  чл. 3,  ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз-
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от 
Наредбата за електронната платформа за продажба 
на имоти – частна държавна собственост, и на 
имоти – собственост на търговски дружества с 
повече от 50 на сто държавно участие в капита-
ла или търговски дружества, чиито дялове или 
акции са собственост на търговско дружество с 
повече от 50 на сто държавно участие в капитала 
(Наредба за електронната платформа), Решение 
№ 1602 от 26.02.2015 г. на Агенцията за привати-
зация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 20 
от  2015 г.)  относно  откриване  на  процедура  за 
приватизация и протоколно решение № 6015 от 
8.05.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за 
публичните предприятия и контрол реши: 

1.  Продажбата  на  недвижим  имот – частна 
държавна собственост с предоставени права за 
управление  на  областния  управител  на  област 
Добрич, представляващ: поземлен имот с плано-
снимачен № 22, с площ 4233 кв. м в кв. 8 по плана 
на с. Земенци, община Крушари, област Добрич, 
ведно с построената в имота сграда на 1 етаж със 
застроена  площ  164 кв. м  (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 – 14  600 лв.  (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв. (без вклю-

чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –  

2000 лв. (без включен ДДС) или равностойност-
та 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 2 месеца считано от датата на об-
народване на решението в „Държавен вестник“ 
с  възможност  да  бъде  удължен  еднократно  в 
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

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

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време 
и е с продължителност един астрономически час. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

3553

РЕШЕНИЕ № 3668-П 
от 8 май 2020 г.

На  основание  чл. 1,  ал. 2,  т. 4,  чл. 3,  ал. 3, 
т. 1, чл. 4, ал. 2, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, 
ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следпри-
ватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2, ал. 1, т. 4, 
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата 
за търговете и конкурсите, Решение от 3.04.2019 г. 
на Народното събрание на Република България 
(ДВ,  бр. 29  от  2019 г.)  относно  процедура  за 
приватизация и протоколно решение № 6016 от 
8.05.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за 
публичните предприятия и контрол реши:

1. Продажбата на поземлен имот с идентифи-
катор 68080.501.704, с площ 1062 кв. м, намиращ 
се  на  ул. Иван Вазов № 67,  гр. Сопот,  община 
Сопот, област Пловдив, заедно с построената в 
имота  сграда  с  идентификатор  68080.501.704.1, 
със  застроена  площ  556 кв. м,  брой  етажи – 3, 
предназначение – хотел, обособена част от „Ва-
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зовски машиностроителни заводи“ – ЕАД, Сопот 
(наричан по-нататък „обособената част“), да се 
извърши чрез публичен търг с явно наддаване.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1.  начална  тръжна  цена – 610  000 лв.  (без 

включен ДДС); цената се оферира в левoве и се 
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се 
в тръжната документация;

2.2.  стъпка  на  наддаване – 50  000 лв.  (без 
включен ДДС); 

2.3.  депозитът  за  участие  е  парична  вноска 
100 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност-
та им в евро, която се превежда по банковата 
сметка на Агенцията за публичните предприятия 
и контрол, посочена в тръжната документация, 
най-късно до изтичане на срока за подаване на 
предложения;

2.4.  тръжната  документация  се  закупува  в 
Агенцията  за  публичните  предприятия  и  кон-
трол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок 
до 11 ч. на 11-ия ден считано от датата на об-
народване на решението в „Държавен вестник“; 
цената  на  тръжната  документация  е  200 лв.  
(с включен ДДС) или равностойността им в евро 
и се заплаща, както следва: в касата на Агенция-
та за публичните предприятия и контрол – само 
в левове или чрез банков превод по сметка на 
Агенцията  за  публичните  предприятия  и  кон-
трол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC 
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди 
получаване на тръжната документация; разходите 
по заплащането на тръжната документация са за 
сметка на лицата, които я закупуват;

2.5. тръжната документация се получава след 
представяне на документ, от който да е видно, 
че лицето е оправомощено да закупи тръжната 
документация; в случай че документът по пред-
ходното изречение е съставен на език, различен 
от българския, същият следва да бъде придружен 
с превод на български език;

2.6. срок за подаване на предложения за учас-
тие в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия 
ден считано от датата на обнародване на реше-
нието в „Държавен вестник“; предложенията се 
подават в стая 416 на Агенцията за публичните 
предприятия и контрол;

2.7. не се допускат до участие в търга: кон-
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат 
просрочени публични задължения към българ-
ската  държава;  лица,  които  са  в  ликвидация; 
лица, обявени в несъстоятелност или които са 
в производство за обявяване в несъстоятелност, 
както и лица, осъдени за банкрут;

2.8. посещения и огледи на обособената част 
могат  да  се  извършват  всеки  работен  ден  до 
началния час на провеждане на търга след за-
купуване на тръжната документация и предста-
вяне на удостоверение за право на извършване 
на оглед, издадено от Агенцията за публичните 
предприятия и контрол;

2.9. търгът ще се проведе на 15-ия ден счи-
тано от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в 
сградата на Агенцията за публичните предприя-
тия и контрол. 

3.  На  основание  чл. 8,  ал. 2  от  ЗПСК  във 
връзка с протокол № 475 от 15.11.2018 г. на съвета 
на директорите на „Държавна консолидационна 
компания“ – ЕАД, София, паричните постъпле-
ния от продажбата на обособената част да бъдат 
преведени  по  сметката  на  „Вазовски  машино-
строителни заводи“ – ЕАД, Сопот.

4. Утвърждава тръжната документация за про-
дажба на обособената част и проекта на договор 
за приватизационна продажба като част от нея.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

3555

РЕШЕНИЕ № 3669-П 
от 8 май 2020 г.

На  основание  чл. 1,  ал. 2,  т. 5,  чл. 3,  ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз-
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от 
Наредбата за електронната платформа за продажба 
на имоти – частна държавна собственост, и на 
имоти – собственост на търговски дружества с 
повече от 50 на сто държавно участие в капита-
ла или търговски дружества, чиито дялове или 
акции са собственост на търговско дружество с 
повече от 50 на сто държавно участие в капитала 
(Наредба за електронната платформа), Решение 
№ 1749 от 7.06.2019 г. на Агенцията за приватиза-
ция и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 48 
от  2019 г.)  относно  откриване  на  процедура  за 
приватизация и протоколно решение № 6017 от 
8.05.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за 
публичните предприятия и контрол реши: 

1.  Продажбата  на  недвижим  имот – частна 
държавна собственост с предоставени права за 
управление на Министерството на земеделието, 
храните и  горите, представляващ: ветеринарна 
лечебница – дворно  място,  с  площ  2730 кв. м, 
съставляващо  УПИ I – за  хранително-вкусова 
промишленост,  в  кв. 99  по  плана  на  гр. Бяла 
черква,  заедно  с построената  в него  сграда на 
два етажа, състояща се от едноетажна част – ма-
нипулационна,  и  двуетажна  част – кабинет  и 
жилище, със застроена площ 135 кв. м, намиращ 
се в гр. Бяла черква, община Павликени, област 
Велико Търново (наричан по-нататък „имота“), да 
се извърши чрез електронен търг на електронната 
платформа за продажба на имоти.

2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1.  начална  тръжна  цена – 40  000 лв.  (без 

включен ДДС); 
2.2. стъпка на наддаване – 1500 лв. (без вклю-

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

ка – 7500 лв. (без включен ДДС) или равностой-
ността 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 2 месеца считано от датата на об-
народване на решението в „Държавен вестник“ 
с  възможност  да  бъде  удължен  еднократно  в 
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случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

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

2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден 
считано от регистрацията за участие на първия 
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време 
и е с продължителност един астрономически час. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

3556

РЕШЕНИЕ № 3670-П 
от 8 май 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз-
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от 
Наредбата за електронната платформа за 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), 
Решение № 1704 от 20.10.2017 г. на Агенцията за 
приватизация и следприватизационен контрол 
(ДВ,  бр. 87  от  2017 г.)  относно  откриване  на 
процедура  за  приватизация  и  протоколно  ре-
шение № 6018 от 8.05.2020 г. на изпълнителния 
съвет Агенцията за публичните предприятия и 
контрол реши: 

1. Продажбата на недвижим имот – частна 
държавна  собственост  с  предоставени  права 
за  управление на областния  управител на об-
ласт  Стара  Загора,  представляващ:  поземлен 
имот  с  идентификатор  10673.500.112,  с  площ 
91 097 кв. м (номер по предходен план 500112 с 
площ 91,105 дка), намиращ се в с. Верен, община 
Братя  Даскалови,  област  Стара  Загора  (нари-
чан  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 – 230  000 лв.  (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 10  000 лв.  (без 

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

ка – 44 000 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 2 месеца считано от датата на об-
народване на решението в „Държавен вестник“ 
с  възможност  да  бъде  удължен  еднократно  в 
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

2.5. срокът за регистрация за участие в елек-
тронния 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. българско време 
и е с продължителност един астрономически час. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

3554

РЕШЕНИЕ № 3671-П 
от 8 май 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, 
т. 3, буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, 
ал. 3, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връз-
ка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от 
Наредбата за електронната платформа за 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), 
Решение № 1713 от 25.04.2018 г. на Агенцията за 
приватизация и следприватизационен контрол 
(ДВ,  бр. 38  от  2018 г.)  относно  откриване  на 
процедура  за  приватизация  и  протоколно  ре-
шение № 6019 от 8.05.2020 г. на изпълнителния 
съвет Агенцията за публичните предприятия и 
контрол реши: 

1.  Продажбата  на  недвижим  имот – частна 
държавна собственост с предоставени права за 
управление  на  областния  управител  на  област 
Стара Загора, представляващ: поземлен имот с 
идентификатор 68970.502.485, с площ 16 627 кв. м, 
намиращ  се  на  ул. Старозагорска,  с. Староза-
горски бани, община Стара Загора, област Ста-
ра Загора  (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 – 650  000 лв.  (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 30  000 лв.  (без 

включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –  

120 000 лв. (без включен ДДС) или равностойност-
та им в евро, която се превежда по банковата 
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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 2 месеца считано от датата на об-
народване на решението в „Държавен вестник“ 
с  възможност  да  бъде  удължен  еднократно  в 
случаите и по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата 
за електронната платформа;

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

2.6.  търгът  ще  се  проведе  на  15-ия  рабо-
тен  ден  считано  от  регистрацията  за  участие 
на  първия  регистрирал  се  кандидат  от  12 ч. 
българско време и е с продължителност един 
астрономически час. 

3. Одобрява тръжната документация за про-
дажба на имота.

4.  Режийните  разноски  за  имота  в  размер 
две на сто върху цената, достигната на търга, се 
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8, 
ал. 10 от ЗПСК.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

3557

РЕШЕНИЕ № 1770 
от 18 май 2020 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д“, чл. 4, ал. 5, чл. 22г, ал. 3 от Закона за 
приватизация и следприватизационен контрол във 
връзка с Решение № 232 от 3.04.2020 г. на Минис-
терския съвет и протоколно решение № 6028 от 
18.05.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за публичните предприятия и контрол открива 
процедура за приватизационна продажба на не-
движим имот – частна държавна собственост с 
предоставени права за управление на областния 
управител  на  област  София,  представляващ: 
поземлен имот с идентификатор 68134.1938.776 с 
площ 7118 кв. м, заедно с построените в имота: 
сграда с идентификатор 68134.1938.776.1, сграда с 
идентификатор 68134.1938.776.2 и сграда с иден-
тификатор 68134.1938.776.3, намиращ се в София, 
район „Витоша“, м. Малък Раковец, ул. Беловод-
ски път № 101.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

3750

РЕШЕНИЕ № 1771 
от 18 май 2020 г.

На основание чл. 22г, ал. 3 от Закона за при-
ватизация и  следприватизационен  контрол  във 
връзка с чл. 22, ал. 6 от Устройствения правил-
ник  на Агенцията  за  публичните  предприятия 
и  контрол  и  протоколно  решение  № 6029  от 
18.05.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията 
за  публичните  предприятия  и  контрол  отменя 
Решение  № 1765  от  13.03.2020 г.  на  Агенцията 
за  публичните  предприятия  и  контрол  (ДВ, 
бр. 26 от 2020 г.) за откриване на процедура за 

приватизационна продажба на поземлен имот с 
идентификатор 22472.7412.22, с площ 8621 кв. м, 
намиращ  се  в  м. Щъркелово  гнездо,  с.  Долни 
Пасарел, район „Панчарево“, Столична община, 
област София-град, ведно с разположените в него 
21 броя сгради с идентификатори: от 22472.7412.22.1 
до 22472.7412.22.21, и басейн, обособена част от 
имуществото на „Сердика спортни имоти“ – ЕАД.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

3751

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ БУРГАС

ЗАПОВЕД № РД-09-110 
от 12 май 2020 г.

Във  връзка  със  заявление  от  „Електрораз- 
пределение  Юг“ – ЕАД,  КЕЦ – Поморие,  чрез 
упълномощения Павлин Митков Маринов (пъл-
номощно  от  10.10.2019 г.  на  нотариус  Недялка 
Хаджиставрева-Стойкова  с  рег.  № 229)  с  вх. 
№ 26-00-179/10.03.2020 г.  за  одобряване  на  под-
робен  устройствен  план – парцеларен  план  за 
трасе на обект „Кабел 20 kV от въздушна линия 
средно напрежение, стълб № 8 в землището на 
гр. Ахелой,  община  Поморие,  до  трансформа-
торен  пост  „Равда“  в  землището  на  с. Равда, 
община Несебър“, разрешение по чл. 124а, ал. 3 
от ЗУТ, издадено от областния управител на об-
ласт Бургас (Заповед № РД-09-3 от 6.02.2018 г.), 
протокол  № 1  от  18.03.2020 г.  на  Областния 
експертен съвет по устройство на територията, 
съгласувателно писмо от РИОСВ – изх. № ПД-
2949(1) от 28.11.2017 г., Разрешение № РСПП-87 
от 22.04.2020 г. от Агенция „Пътна инфраструк-
тура“ за специално ползване на пътища, решение 
на Общинския  съвет – гр. Поморие – протокол 
№ 42 от 27.09.2018 г. за предварително съгласие 
за  преминаване  на  трасето  през  имоти – об-
щинска собственост, решение на Общинския съ-
вет – гр. Несебър – протокол № 33 от 18.12.2018 г. 
за  предварително  съгласие  за  преминаване  на 
трасето  през  имоти – общинска  собственост, 
здравно заключение от РЗИ – Бургас, за съгласу-
ване на ПУП – ПП – изх. № 53-07-202/10.07.2018 г., 
съгласувателно писмо от „ВиК“ – ЕАД, Бургас, 
с  изх. № ТД-1781-1/21.06.2018 г.,  съгласувателно 
становище  от  „БТК“ – ЕАД,  с  регистрационен 
индекс  95-Е-592/31.05.2018 г.  и  на  основание 
чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ нареждам:

Одобрявам подробен устройствен план – пар-
целарен план за трасе на обект „Кабел 20 kV от 
въздушна линия средно напрежение, стълб № 8 
в землището на гр. Ахелой, община Поморие, до 
трансформаторен пост „Равда“ в землището на 
с. Равда,  община Несебър“,  преминаващо през 
следните имоти:

 – на  територията  на  община  Поморие: 
00833.11.372, 00833.11.418, 00833.5.405, 00833.5.379, 
00833.4.477, 00833.4.185, 00833.5.380, 00833.4.544 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Ахелой;

 – на  територията  на  община  Несебър: 
61056.48.104,  61056.71.102,  61056.71.101,  61056.78.8 
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по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Равда.

Засегнатите  имоти  представляват  полски 
пътища, път от републиканската пътна мрежа, 
съоръжение за електропровод, собствеността на 
които е частна общинска, публична общинска, 
публична държавна.

Настоящата заповед може да се обжалва от 
заинтересуваните лица в 30-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ на основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез областния упра-
вител на област Бургас пред Административния 
съд – Бургас.

Областен управител: 
В. Чолаков

3645

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 160 
от 30 април 2020 г.

І .  На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 8  от 
ЗМСМА  и  чл. 4,  ал. 4  от  ЗПСК  Общинският 
съвет – гр. Велико  Търново,  отменя  Решение 
№ 974  от  22.02.2018 г.  (ДВ,  бр. 24  от  2018 г.)  в 
частта, касаеща приемане на нова начална цена, 
начин  на  приватизация,  дата  на  търга,  стъпка 
за наддаване, размер на депозита  за  участие в 
търга за продажба на общински нежилищен имот 
със  стопанско предназначение, представляващ: 
„Поземлен  имот  с  идентификатор  11898.502.15 
по КККР за територията на с. Войнежа, община 
Велико Търново,  целият  с  площ  2588 кв. м,  за 
който имот е отреден УПИ ІV – „За обществено 
обслужване“, в стр. кв. 4, заедно с построената 
в този имот масивна сграда (бивше училище) с 
идентификатор 11898.502.15.1, с РЗП 1004 кв. м“– 
собственост на Община Велико Търново.

II. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, 
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, 
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5, 
6  и  чл. 14,  ал. 4  от  Наредбата  за  търговете  и 
конкурсите във връзка със свои решения № 1346 
от 19.04.2007 г. (ДВ, бр. 38 от 2007 г.) и № 357 от 
28.07.2016 г. (ДВ, бр. 64 от 2016 г.) Общинският 
съвет – гр. Велико Търново, реши:

1. Намалява с 50 на сто приетата с Решение 
№ 357 от 28.07.2016 г. на ВТОбС начална цена и 
определя нова начална цена в размер 16 150 лв. за 
продажба на общински нежилищен имот със сто-
панско предназначение, представляващ: „Позем-
лен имот с идентификатор 11898.502.15 по КККР 
за  територията на  с. Войнежа, община Велико 
Търново, целият с площ 2588 кв. м, за който имот 
е отреден УПИ ІV – „За обществено обслужване“, 
в стр. кв. 4,  заедно с построената в този имот 
масивна сграда (бивше училище) с идентификатор 
11898.502.15.1, с РЗП 1004 кв. м“ – собственост на 
Община Велико Търново. 

2. Определя начин за продажба на посочения 
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване 
при стъпка на наддаване в размер 800 лв.

3. Търгът ще се проведе при следните усло-
вия:  дата  на  търга – на  21-вия  ден  след  датата 
на  обнародване  на  това  решение  в  „Държавен 
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада 

с неработен ден, търгът ще се проведе на първия 
следващ  работен  ден;  начало  на  търга – 14 ч.; 
място на търга – стая 419 в сградата на Община 
Велико Търново.

4.  Утвърждава  тръжна  документация  и  до-
говор за продажба за обекта. Определя цена за 
продажба  на  комплект  тръжна  документация 
в размер 300 лв. (с ДДС), която се заплаща по 
сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 7614 00 на Об-
щинската агенция за приватизация (ОбАП) при 
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, 
BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се 
получава след представяне в ОбАП на документ 
за извършено плащане – стая 419 в сградата на 
Община Велико Търново,  всеки работен ден и 
до 10 ч. на деня, предхождащ датата на търга.

5. За допускане до участие в търга кандидатите 
да внесат депозит в размер 4845 лв. по сметка 
№ BG 59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при 
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, 
BIC код SOMB BGSF – до  16 ч.  на  деня,  пред-
хождащ датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена и сключ-
ването  на  договор  за  продажба  се  извършва  в 
30-дневен срок от датата на заповедта за опре-
деляне  на  купувач.  Дължимата  сума  заедно  с 
начисления ДДС, представляваща разлика между 
договорената цена и внесения депозит, да се запла-
ти в левове по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124 
7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, 
клон  Велико  Търново,  BIC  код  SOMB  BGSF. 
Непарични платежни средства не се приемат.

За обекта се допуска и разсрочено плащане 
при следните условия: начална вноска – не по-
малка  от  30  на  сто  от  достигнатата  на  търга 
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване 
на остатъка от продажната цена – до 12 месеца 
считано от датата на сключване на договора на 
равни вноски, всяка от които е дължима през не 
повече от шест месеца считано от предходната 
вноска по разсроченото плащане.

7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден 
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга, 
като в случай че този ден съвпада с неработен 
ден,  срокът  изтича  в  последния  работен  ден, 
предхождащ датата на търга. 

8. Документи за участие в търга се подават в 
стая 419 в сградата на Община Велико Търново 
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ 
датата на търга, като в случай че този ден съв-
пада с неработен ден, срокът изтича в последния 
работен ден, предхождащ датата на търга.

9. Възлага на Общинската агенция за прива-
тизация да организира приватизационната сделка 
за обекта по установения от закона ред и взетите 
решения от общинския съвет.

10. При неявяване на купувачи повторен търг 
ще се проведе 14 дни след датата на търга при 
същите условия, като в случай че така определе-
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се 
проведе в първия следващ работен ден. 

11. В случай на неявяване на купувачи и за 
обявения повторен търг ще се проведат последва-
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената 
дата за съответния повторен търг при условията 
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на настоящото решение, като в случай че така 
определеният ден съвпада с неработен ден, тър-
гът се провежда в първия следващ работен ден.

Председател: 
В. Спирдонов

3648

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

РЕШЕНИЕ № 67 
от 30 април 2020 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 23  и  ал. 2 
от  ЗМСМА,  чл. 31  във  връзка  с  чл. 16,  т. 1  от 
ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Първомай, реши:

1. Закрива Кметство с. Драгойново, община 
Първомай, област Пловдив.

2.  Закрива  Кметство  с. Поройна,  община 
Първомай, област Пловдив.

Мотиви: Кметство с. Драгойново и Кметство 
с. Поройна не отговарят на изискванията на чл. 16, 
т. 1 от ЗАТУРБ да има наличие на население над 
350 души във всяко едно от тях.

Председател: 
Хр. Вълчев

3667

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

РЕШЕНИЕ № 36 
от 15 април 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Сун-
гурларе, одобрява ОУП (общия устройствен план) 
на  община  Сунгурларе,  област  Бургас – фаза 
окончателен проект.

Председател: 
Х. Ахмед

3666

491. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че по дисциплинарно дело № 4/2020 г. по описа 
на  Висшия  дисциплинарен  съд  за  извършени 
дисциплинарни  нарушения  на  адв.  Виктория 
Петкова Терзиева, член на Софийската адвокат-
ска колегия, вписана с личен номер 1000291110 
в  регистъра  на  адвокатите,  са  наложени  дис-
циплинарни  наказания  по  чл. 133,  ал. 1,  т. 4 
от  ЗА – „Лишаване  от  право  да  упражнява 
адвокатска професия“ за общ срок от 30 месеца.
3747

492. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че  на  основание  чл. 133,  ал. 1,  т. 5  от  Закона 
за адвокатурата с решение по д.д. № 62/2016 г. 
на  Дисциплинарния  съд  при  Адвокатската 
колегия – Варна,  Мирослав  Маринов  Анто-
нов – адвокат от Адвокатската колегия – Варна, 
се лишава от право да упражнява адвокатска 
професия за срок от 12 месеца.
3748

493. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че по дисциплинарно дело № 4/2020 г. по описа 
на  Висшия  дисциплинарен  съд  за  извършено 
дисциплинарно нарушение на адв. Анелия Ива-
нова Иванчева, член на Софийската адвокатска 

колегия,  вписана  с  личен  номер  1700670810  в 
регистъра на адвокатите,  е наложено дисцип- 
линарно  наказание  по  чл. 133,  ал. 1,  т. 4  от 
ЗА – „Лишаване от право да упражнява адво-
катска професия“ за срок от 8 месеца.
3749

4. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява  конкурси  за  професор  по 
професионално  направление:  1.2.  Педагогика 
(Специална педагогика) – един, за нуждите на 
ФНОИ; 4.6. Информатика и компютърни науки 
(Информационни технологии) – един, за нуждите 
на ФМИ, двата със срок за подаване на доку-
менти 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Списъкът с необходимите документи 
е определен в Правилника за условията и реда 
за  придобиване  на  научни  степени и  заемане 
на академични длъжности в СУ „Св. Климент 
Охридски“. Документи се подават в ректората, 
Информационен център, отдел „Човешки ресур-
си“, стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободи-
тел № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно време от 
15 ч. до 17 ч.
3646

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Варна, съобщава, 
че е постъпило оспорване по адм. д. № 855/2020 г. 
против  разпоредбите  на  чл. 10,  ал. 2,  чл. 31, 
ал. 3,  чл. 45,  ал. 1,  чл. 46,  ал. 2,  чл. 51,  ал. 1, 
т. 4 в частта на т. 12 и 13 на приложение № 4 
към глава втора, раздел V от ЗМДТ и чл. 63, 
ал. 2  от Наредбата  за  определяне  размера  на 
местните  данъци  на  територията  на  община 
Аврен, приета от Общинския съвет – с. Аврен, 
като производството по делото е насрочено за 
18.06.2020 г. от 10 ч.
3765

Административният съд – Варна, на  осно-
вание  чл. 181,  ал. 1  и  2  във  връзка  с  чл. 188 
от АПК съобщава, че е образувано адм. дело 
№ 819/2020 г.  по  описа  на Административния 
съд – Варна,  по постъпил протест  от Варнен-
ската окръжна прокуратура срещу разпоредбите 
на  чл. 11,  чл. 15,  чл. 32,  ал. 3,  чл. 40,  чл. 46, 
ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 4 (в частта „т. 12 и 13 на 
приложение № 4 към глава втора, раздел VІ от 
ЗМДТ“)  от Наредбата  за  определяне  размера 
на местните данъци на територията на Общи-
на Долни чифлик, приета с Решение № 69 по 
протокол  № 4  от  22.02.2008 г.  от  Общинския 
съвет – гр. Долни чифлик.
3801

Административният съд – Велико Търново, 
на основание чл. 181, ал. 1 от Административ-
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил 
протест на прокурор при Окръжната прокура-
тура – Велико  Търново,  против  разпоредбите 
на  чл. 15  и  чл. 49,  ал. 1,  т. 4,  като  втората 
разпоредба е оспорена само относно т. 12 и 13 
от приложение № 4  към глава 2, раздел 5 от 
ЗМДТ от Наредбата за определяне размера на 
местните  данъци  на  територията  на  община 
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Елена, приета с Решение № 28 по протокол № 5 
от 19.02.2008 г. на Общинския съвет – гр. Еле-
на, за което е образувано адм.д. № 217/2020 г. 
по  описа  на Административния  съд – Велико 
Търново. Съдебното заседание е насрочено за 
26.06.2020 г. от 10 ч. в новата сграда на Адми-
нистративния съд – Велико Търново, ул. Иван 
Вазов № 1.
3766

Административният съд – Велико Търново, 
на основание чл. 181, ал. 2 от АПК съобщава, 
че е постъпил протест на прокурор в Окръж-
ната  прокуратура – Велико  Търново,  против 
разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата 
за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Лясковец, приета с Ре-
шение № 42 по протокол № 5 от  31.01.2008 г., 
изменяна  и  допълвана,  в  частта  є,  касаеща 
прилагането на т. 12 и 13 на приложение № 4 
към глава втора, раздел VI от ЗМДТ, за което 
е образувано адм. д. № 221/2020 г. по описа на 
Административния съд – Велико Търново, както 
и възможността на заинтересованите страни да 
се присъединят към оспорването или да встъ-
пят като страна в производството на основание 
чл. 189,  ал. 2 от АПК. Съдебното  заседание е 
насрочено  за  10.07.2020 г.  от  10,15 ч.  в  новата 
сграда  на  Административния  съд – Велико 
Търново, ул. Иван Вазов № 1.
3802

Административният съд – Велико Търново, 
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, 
че е постъпила жалба от Иван Георгиев Цингов 
против Заповед № РД-11-ВТ-19 от 26.03.2020 г., 
издадена от директора на Областно пътно управ- 
ление – Велико Търново, с искане за отмяната 
є като незаконосъобразна. Образувано е адм. 
д. № 270/2020 г. по описа на Административния 
съд – Велико Търново. Заинтересованите страни 
могат  да  се  присъединят  към оспорването  до 
първото съдебно заседание. Делото е насрочено 
за 10.07.2020 г. от 9 ч.
3803

Административният съд – Габрово, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от 
прокурор при Районната прокуратура – Габрово, 
против Наредбата за пожарна и аварийна без-
опасност на територията на община Дряново, 
приета  от  Общинския  съвет – гр.  Дряново,  с 
Решение № 259 от 1.03.2002 г., допълнена и из-
менена с Решение № 86 от 27.05.2008 г., по което 
е образувано адм. д. № 170/2020 г. по описа на 
Административния съд – Габрово, насрочено за 
9.09.2020 г. от 10 ч.
3808

Административният съд – Кърджали ,  на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване 
от  Окръжната  прокуратура – Кърджали,  на 
Наредбата за определяне размера на местните 
данъци  на  територията  на  община  Ардино, 
приета с Решение № 440 по протокол № 28 от 

17.10.2018 г. на Общинския съвет – Ардино. По 
оспорването е образувано адм. дело № 129/2020 г. 
на Административния съд – Кърджали. Същото 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 1.07.2020 г. от 10 ч.
3804

Административният съд – Кюстендил,  на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от АПК обявява, че по протест от прокурор в 
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу На-
редбата за пожарната безопасност на територията 
на община Бобов дол (приета с Решение № 38 от 
26.04.2007 г. на Общинския съвет (ОбС) – Бобов 
дол, изменена с Решение № 143 от 24.10.2012 г. 
на  ОбС – Бобов  дол,  изменена  и  допълнена  с 
Решение № 4 от 31.01.2018 г. на ОбС – Бобов дол) 
е образувано адм. д. № 112/2020 г. по описа на 
съда и същото е насрочено за разглеждане в от-
крито съдебно заседание на 8.07.2020 г. от 10,30 ч.
3767

Административният съд – Кюстендил,  на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на 
Йордан Георгиев – прокурор при   Окръжната 
прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите 
на чл. 19, чл. 20, чл. 29, ал. 2 и чл. 37д, ал. 2 от 
Наредбата за определяне и администриране на 
местните данъци и такси и цени на услуги на 
територията на община Сапарева баня, приети 
с Решение № 26 по протокол № 15 от 7.12.2012 г. 
на  ОбС – гр.  Сапарева  баня.  Претендира  се 
противоречие  с  норми  от  по-висок  ранг  и  се 
иска отмяна на оспорените текстове от наред-
бата. По оспорването  е  образувано  адм.  дело 
№ 119/2020 г.  по  описа  на Административния 
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито 
съдебно заседание на 15.07.2020 г. от 10 ч.
3805

Административният съд – Кюстендил,  на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от 
Марияна Сиракова – прокурор при Окръжната 
прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите 
на чл. 11, 40, чл. 41, ал. 1, 2 и 6, чл. 43, чл. 44, 
ал. 1 и чл. 50, ал. 1, т. 4 от Наредбата за опре-
деляне размера и администриране на местните 
данъци на  територията на община Бобошево, 
приети  с  Решение  № 29  по  протокол  № 4  от 
30.01.2012 г. и Решение № 421 по протокол № 40 
от  30.12.2013 г.  на  ОбС – гр.  Бобошево.  Пре-
тендира се противоречие с норми от по-висок 
ранг и се иска отмяна на оспорените текстове 
от наредбата. По оспорването е образувано адм. 
дело № 88/2020 г. по описа на Административния 
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито 
съдебно заседание на 15.07.2020 г. от 10 ч.
3806

Административният съд – Разград,  на  ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 
от АПК  съобщава,  че  е  постъпил  протест  от 
прокурор  в  Районна  прокуратура – Разград, 
ТО – гр. Кубрат,  с  който  се  оспорват  като 
незаконосъобразни  чл. 46,  ал. 3;  чл. 52,  ал. 1, 



БРОЙ  48   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   СТР.   47   

т. 4, пр. 1 и чл. 59д, ал. 2 от Наредба № 17 за 
определяне на размера на местните данъци  на 
територията на община Завет, приета от Общин-
ския съвет – гр. Завет, по който е образувано 
административно дело № 64/2020 г. по описа на 
Административния съд – Разград, насрочено за 
23.06.2020 г. от 10,30 ч. Всеки, който има правен 
интерес, може да се присъедини към оспорва-
нето  или  да  встъпи  като  страна  до  началото 
на устните състезания при всяко положение на 
делото съгласно чл. 189, ал. 2 от АПК.
3807

Административният съд – Русе, на основание 
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор 
от  РОП  срещу  разпоредбата  на  чл.  10,  т. 2.4 
от Наредба № 10 за изплащане на еднократна 
помощ при  раждане  на  дете,  подпомагане  на 
социално слаби жители и пострадали при път-
но-транспортни произшествия, производствени 
аварии, пожари, природни бедствия и други от 
бюджета на община Две могили, област Русе. 
Въз основа на протеста е образувано адм. дело 
№ 162/2020 г. по описа на Административния 
съд – Русе, V състав, насрочено за 24.06.2020 г. 
от 10,30 ч.
3809

Административният съд – София-град,  на 
основание  чл. 218  от  ЗУТ  съобщава,  че  е  по-
стъпила жалба от Йордан Асенов Стефчов от 
София срещу Решение № 550 по протокол № 80 
от 25.07.2019 г. на Столичния общински съвет, 
с което е одобрен ПУП – план за регулация и 
застрояване за преструктуриране на жилищен 
комплекс за местност Ж.к. Дружба – 1 – 3 част, 
в граници: бул. Кръстьо Пастухов, ул. Тирана, 
ул. Илия Бешков, ул. Кап. Димитър Списарев- 
ски, ул. Обиколна, в частта на същия, с което 
е засегнат негов собствен имот с идентифика-
ционен № 68134.1505.1308, кв. 42, м. Дружба 2, 
който  съобразно  предвижданията  на  плана  е 
включен в УПИ ІІ – „За озеленяване с режим 
Тго“, в кв. 42, по която е образувано адм. дело 
№ 1180/2020 г. по описа на Административния 
съд – София-град, ІІ отделение, 48 състав, насро-
чено за 29.06.2020 г. от 10,30 ч. Заинтересованите 
страни, които считат, че актът е благоприятен за 
тях, могат да поискат да бъдат конституирани по 
настоящото дело в едномесечен срок от датата 
на обнародване в „Държавен вестник“, за което 
следва да подадат нарочни молби, които да се 
докладват  на  съдия-докладчика  за  преценка 
за  конституиране. Страните могат  да  сочат и 
представят  доказателства и да правят  доказа-
телствени искания, вкл. да поставят задачи за 
изготвяне на съдебно-технически експертизи в 
подкрепа на твърденията им, като ответникът 
носи тежестта за установяване на фактите, мо-
тивирали го да издаде оспорения акт. 
3764

Административният съд – София-град,  на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 
от АПК съобщава, че е постъпил протест от Со-
фийска градска прокуратура срещу разпоредбата 

на чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определя-
не размера на местните данъци на Столичния 
общински  съвет,  приета  с  Решение  № 83  от 
протокол № 7 от 28.02.2008 г. и разгласена на 
7.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение 
№ 113 от 6.03.2008 г., разгласена на 7.03.2008 г., 
изм. и доп. с Решение № 828 по протокол № 28 
от 18.12.2008 г., Решение № 32 по протокол № 30 
от 29.01.2009 г., Решение № 766 по протокол № 54 
от 17.12.2009 г., Решение № 3 по протокол № 81 
от 13.01.2011 г., Решение № 65 по протокол № 5 
от 22.12.2011 г., Решение № 700 по протокол № 54 
от  19.12.2013 г.,  Решение  № 132  по  протокол 
№ 78 от 12.03.2015 г., доп. – Решение № 674 по 
протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. и  доп. – Ре-
шение № 859 по протокол № 67 от 20.12.2018 г., 
в  сила  от  1.01.2019 г.,  изм.  и  доп. – Решение 
№ 51 по протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила 
от 1.01.2020 г., по което е образувано адм. дело 
№ 718/2020 г.  по  описа  на Административния 
съд – София-град,  XXII  тричленен  състав, 
насрочено  за  разглеждане  в  открито  съдебно 
заседание на 3.07.2020 г. от 9,30 ч.
3800

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

5. – Управителният съвет на Българско 
Актюерско Дружество – София,  на  основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събра-
ние на 29.06.2020 г. в 17 ч. в София, ул. Акад. 
Георги Бончев, бл. 8, в зала № 278, при следния 
дневен ред: 1. приемане на нови членове и пре-
кратяване на членство; 2. приемане на отчета 
за  дейността  на  управителните  органи  и  на 
финансовия отчет за 2019 г.; 3. освобождаване 
от отговорност за отчетния период на членовете 
на управителните органи и постоянни комисии; 
4. бюджет и програма за дейността за 2020 г.; 5. 
разни. Членовете вземат участие в събранието 
лично – срещу представяне на лична карта, или 
чрез  писмено  упълномощени  представители. 
Регистрацията  на  членовете  или  на  техните 
упълномощени представители  започва в  17 ч. 
на  29.06.2020 г.  на  обявеното  по-горе  място. 
При  липса  на  кворум на  основание  чл. 27  от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 
в 18 ч., на същото място и при същия дневен 
ред независимо от броя на явилите се членове.
3774

1. – Управителният съвет на сдружение с не- 
стопанска цел „Футболен клуб „Надежда“ – Со-
фия, кв. Доброславци, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ,  чл. 24  от  устава  на  сдружението  и 
решение от 18.05.2020 г. свиква общо събрание 
на 11.07.2020 г. в 18,30 ч. на адрес: София 1247, 
община Столична, кв. Доброславци, ул. Ширина-
та № 7, при следния дневен ред: 1. актуализиране 
и извършване на промени в управителния съвет 
на  сдружението;  2.  обсъждане и приемане на 
промени в устава на сдружението; 3. други. При 
липса на необходимия кворум съгласно чл. 27 
от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на сдружението 
събранието ще се отложи с един час и ще се 
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проведе на същото място и при спазването на 
същия дневен ред независимо от броя на чле-
новете, които ще се явят.
3752 

5. – Управителният съвет на Ловно-рибар-
ско дружество „София – Запад“ – София,  на 
основание чл. 29 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
свиква общо отчетно събрание на дружеството 
на 16.07.2020 г. в 18,30 ч. в сградата на НЛРС, 
бул. Витоша № 31 – 33,  ет.  7,  при  удължаване 
на  епидемиологичната  обстановка  в  страната 
същото  да  бъде  проведено  на  3.09.2020 г.  на 
същото място и време при следния дневен ред: 
1. отчетен доклад за работата на дружеството 
през 2019 г.; 2. отчетен доклад на ревизионната 
комисия за 2019 г.; 3. приемане на финансовия 
отчет  на  дружеството  за  2019 г.;  4.  приемане 
на финансов план и програма  за работата на 
дружеството през 2020 г.; 5. избор на делегати за 
общото събрание на НЛРС; 6. разни. Събранието 
е законно, ако присъстват повече от половината 
от  избраните  делегати. При  липса  на  кворум 

на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се 
отлага с един час и ще се проведе на същото 
място и при същия дневен ред колкото и чле-
нове да се явят.
3753

11. – Управителният съвет на Съюз по хра-
нителна промишленост към ФНТС – София, 
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с 
чл. 21.1 от устава на сдружението свиква общо 
събрание на 3.09.2020 г. в 10,30 ч. в Национал-
ния дом за наука и техника, София,  ул. Г. С. 
Раковски № 108, ет. 2, зала № 3, при следния 
дневен ред: 1. приемане отчета за дейността на 
управителния съвет за 2019 г. и годишния фи-
нансов отчет; 2. приемане отчета на контролния 
съвет за 2019 г.; 3. приемане бюджета на съюза 
за 2020 г.; 4. приемане на програма на съюза за 
2020 г.; 5. избор на делегати за общо събрание 
на ФНТС, което ще се проведе през 2020 г. В 
общото събрание може да участва всеки член 
на сдружението.
3754 

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание 
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):

І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, 

други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите 

се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация 

на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент 

за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест 
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. 

Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за раз-

пространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.: 
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31, 

тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg. 
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са: 

за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg. 

Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg 
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
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