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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен 

представител

Народното събрание на основание чл. 72, 
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България

Р Е Ш И :
Прекратява пълномощията на Виктория 

Димитрова Василева като народен представи
тел от Първи изборен район – Благоевградски.

Решението е прието от 47ото Народно 
съб рание на 13 юли 2022 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

За председател на Народното събрание: 
Мирослав Иванов

4365

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164 
ОТ 11 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на транспорта и съобще-

нията за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на транспорта и съобще
нията за 2022 г., както следва:

1. намаляване на утвърдените разходи по 
„Политика в областта на транспорта“, бю
джетна програма „Развитие и поддръжка на 
транспортната инфраструктура“, администри
ран разходен параграф „Капиталови транс
фери за поддържане на техническото и екс
плоатационно състояние на съществуващата 
железопътна инфраструктура и съоръженията 
по сигнализация и безопасно управление на 
превозната дейност“, с 12 877 826 лв.;

2. увеличаване на утвърдените разходи 
по бюджетна програма „Административно 
обслужване, медицинска и психологическа 
експертиза“ с 12 877 826 лв.

(2) По бюджета на Министерството на транс
порта и съобщенията за 2022 г. по бюджетна 
програма „Административно обслужване, 
медицинска и психологическа експертиза“ да 

се създаде администриран разходен параграф 
„Обезщетения по концесионни договори“ в 
размер 12 877 826 лв. 

Чл. 2. Министърът на транспорта и съоб
щенията да извърши необходимите промени 
по бюджета на Министерството на транспорта 
и съобщенията за 2022 г. и да уведоми ми
нистъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държав
ния бюджет на Република България за 2022 г. 

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на транспорта и 
съобщенията. 

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

Министърпредседател:  
Кирил Петков 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

4281

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165 
ОТ 12 ЮЛИ 2022 Г.

за приемане на Наредба за единните дър-
жавни изисквания за придобиване на висше 
образование по специалността „Право“ и 

професионална квалификация „юрист“

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

Член единствен. Приема Наредба за един
ните държавни изисквания за придобиване на 
висше образование по специалността „Право“ 
и професионална квалификация „юрист“.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя Наредбата за 

единните държавни изисквания за придобиване 
на висше образование по специалността „Пра
во“ и професионална квалификация „юрист“, 
приета с Постановление № 75 на Министерския 
съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 1996 г.; 
Решение № 6795 на Върховния администра
тивен съд от 2000 г. – бр. 96 от 2000 г.; изм. и 
доп., бр. 59 от 2001 г., бр. 117 от 2002 г., бр. 69 
от 2005 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г.; 
отм., бр. 35 от 2017 г.; изм., бр. 41 от 2018 г., 
бр. 46 от 2019 г., бр. 50 от 2020 г., бр. 18 от 
2021 г. и бр. 39 от 2022 г.).

Министърпредседател:  
Кирил Петков 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов



БРОЙ 55  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  3   

НАРЕДБА
за единните държавни изисквания за придоби-
ване на висше образование по специалността 
„Право“ и професионална квалификация 

„юрист“

Чл. 1. (1) Висше образование по специал
ността „Право“ се придобива на образовател
ноквалификационна степен „магистър“ във 
факултет във висше училище, което отговаря 
на изискванията на Закона за висшето обра
зование и на тази наредба.

(2) Обучението по специалността „Право“ 
за професионалната квалификация „юрист“ се 
осъществява на образователноквалификаци
онната степен „магистър“, за придобиването на 
която се изискват не помалко от 300 кредита 
съгласно учебния план, със срок на обучение 
не помалък от 5 години.

(3) Обучение в специалността „Право“ за 
профилиране и задълбочаване на подготовката 
в отделни области на правото се осъществява 
и в специализирани магистърски програми 
в образователноквалификационната степен 
„магистър“, за придобиването на която се 
изискват не помалко от 60 кредита. В специ
ализирани магистърски програми по специ
алността „Право“ могат да се обучават лица, 
придобили висше образование в съответствие 
с ал. 2, или лица, придобили в чуждестранно 
висше училище висше образование по спе
циалността „Право“, признато в Република 
България по предвидения ред. 

(4) Висше образование по специалността 
„Право“ не може да се придобива във филиал 
на висше училище.

(5) Висше образование по специалността 
„Право“, придобито в чуждестранно висше 
училище, се признава в Република България, 
ако отговаря на утвърдените от Министерския 
съвет държавни изисквания по чл. 9, ал. 3, т. 9 
от Закона за висшето образование.

Чл. 2. (1) Студентите, които се обучават 
в специалността „Право“ по чл. 1, ал. 2, се 
приемат при условията на чл. 68 от Закона 
за висшето образование, като оценката от 
държавния зрелостен изпит по български език 
и литература е задължителен балообразуващ 
елемент. При образуването на състезателния 
бал на кандидатстуденти, чиято диплома за 
средно образование е издадена преди въвеж
дането на държавни зрелостни изпити и нямат 
оценка от държавен зрелостен изпит по бъл
гарски език и литература, за балообразуващ 
елемент се взема общият успех от дипломата 
за средно образование.

(2) Студентите, които се обучават в специ
ализирани магистърски програми по специ
алността „Право“ по чл. 1, ал. 3, се приемат 
при условия и по ред, определени от висшето 
училище.

Чл. 3. (1) При осъществяване на прием чрез 
конкурсен изпит изпитите се провеждат по 
конспекти, утвърдени от висшите училища. 
Учебното съдържание за конкурсните изпити 

се определя в съответствие с учебните планове 
и съответната учебна програма в гимназиал
ната степен на образование на училищата в 
Република България.

(2) Преподавателите, които оценяват кон
курсните работи на кандидатстудентите, се 
определят от висшите училища. Оценките са 
по шестобалната система или по друга система 
за оценяване в съответствие с чл. 44, ал. 5 от 
Закона за висшето образование. 

(3) Висшето училище определя начина за 
класиране на кандидатстудентите по специ
алността „Право“.

Чл. 4. Формите на обучение за придобиване 
на висше образование по специалността „Пра
во“ на образователната и квалификационна 
степен „магистър“ по чл. 1, ал. 2 са редовна 
и задочна.

Чл. 5. Обучението за придобиване на висше 
образование по специалността „Право“ на 
образователната и квалификационна степен 
„магистър“ по чл. 1, ал. 2 в редовна и задоч
на форма на обучение е с продължителност 
не помалко от 10 семестъра и с минимален 
хорариум 3500 учебни часа.

Чл. 6. (1) Обучението по специалността 
„Право“ в образователната и квалификационна 
степен „магистър“ се извършва чрез изучаване 
на задължителни, избираеми и факултативни 
дисциплини.

(2) Задължителните учебни дисциплини 
и минималният им хорариум при обучение 
в специалността „Право“ по чл. 1, ал. 2 са, 
както следва:

1. История на държавата и правото –  
75 часа;

2. Обща теория на правото – 105 часа;
3. Конституционно право – 135 часа;
4. Гражданско право (обща част) – 120 часа;
5. Административно право – 90 часа;
6. Административен процес – 105 часа;
7. Вещно право – 90 часа;
8. Международно публично право – 105 

часа;
9. Финансово право – 105 часа;
10. Облигационно право – 165 часа;
11. Наказателно право – 180 часа;
12. Семейно и наследствено право – 105 

часа;
13. Международно частно право – 105 часа;
14. Трудово право – 135 часа;
15. Търговско право – 165 часа;
16. Осигурително право – 75 часа;
17. Гражданско процесуално право –  

180 часа;
18. Наказателно процесуално право –  

150 часа;
19. Данъчно право и процес – 75 часа;
20. Право на Европейския съюз – 120 часа;
21. Защита правата на човека – 75 часа.
(3) В програмите на учебните дисципли

ни, които имат за предмет изучаването на 
правната уредба на области на обществени 
отношения, в които съществува хармонизира
но законодателство на Европейския съюз, се 
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включва преподаване на относими въпроси 
от материалното право на Европейския съюз. 
Тези часове не се включват в минималния 
хорариум по ал. 2, т. 20.

(4) По предложение на факултетния съвет 
и в съответствие с правилника на висшето 
училище в учебния план на специалността 
„Право“ по чл. 1, ал. 2 могат да се въвеждат 
и други задължителни учебни дисциплини.

(5) Съотношението в учебния план между 
лекционни курсове, семинарни упражнения 
и учебна практика се определя от висшето 
училище съгласно неговия правилник, като 
часовете за лекции не могат да бъдат помалко 
от половината хорариум.

(6) Учебният план и включените в него 
задължителни, избираеми и факултативни 
дисциплини за обучението в специалност 
„Право“ по чл. 1, ал. 3 се определят от вис
шите училища.

(7) Обучението осигурява придобиването 
на практически умения и компетентности за:

1. формулиране и защитаване на правна 
теза;

2. анализ на съдебната практика;
3. решаване на казуси;
4. извършване на научноюридическо про

учване, включително на работа с национал
ни и чуждестранни правноинформационни 
системи;

5. академично писане;
6. участие в дебати, реторика и съдебна 

реторика;
7. подготовка и провеждане на преговори 

по юридически казус;
8. подготовка на проекти на юридически 

документи, включително на нормативни ак
тове, договори, правни съвети, искови молби, 
отговори на искови молби, жалби, подготовка 
на пледоарии, административни актове, актове 
за установяване на административни нару
шения, наказателни постановления, съдебни 
актове и други процесуални документи;

9. професионални отношения с колеги, 
клиенти и граждани, търсещи юридическа 
институционална помощ и съдействие;

10. юридическа професионална етика.
Чл. 7. (1) Лекционните курсове по задъл

жителните учебни дисциплини по чл. 6, ал. 2 
се провеждат от хабилитирани в съответната 
научна специалност преподаватели, които 
провеждат и семестриалните изпити.

(2) По изключение факултетният съвет 
може да реши лекциите и семестриалните 
изпити по не повече от 5 от задължителните 
учебни дисциплини по чл. 6, ал. 2 да се про
веждат от преподаватели с образователна и 
научна степен „доктор“ по съответната научна 
специалност.

(3) Преподавателите по задължителните 
учебни дисциплини по чл. 6, ал. 2 трябва да 
заемат академична длъжност във висшето 
училище, в което преподават.

(4) По решение на факултетния съвет 
отделни лекции могат да бъдат възлагани 

на гостпреподаватели. По този ред може да 
се възлагат лекции общо до една десета от 
хорариума на съответната дисциплина.

Чл. 8. (1) Избираемите и факултативните 
учебни дисциплини и техният хорариум се 
определят от висшето училище в съответствие 
с неговия правилник.

(2) Висшите училища, осъществяващи обу
чение по чл. 1, ал. 2, задължително включват 
в избираемите учебни дисциплини Римско 
частно право, Право на интелектуалната соб
ственост, Криминалистика, Криминология, 
Банково право, Наказателноизпълнително 
право, Правен режим на държавната служба, 
Правен режим на обществените поръчки, 
Потребителско право, Екологично право, 
Правен режим на здравеопазването, Правен 
режим на защита на конкуренцията, Правен 
режим на Вътрешния пазар на Европейския 
съюз, Академично писане, Организация на 
правосъдието и правозащитните институции, 
Информационно право, Правен режим на 
защита от дискриминация, Медиация.

(3) Изискването по ал. 2 се счита за из
пълнено и когато съответната дисциплина е 
включена като задължителна в учебния план.

(4) Лекционните курсове и семестриални
те изпити по избираемите и факултативните 
учебни дисциплини се провеждат от хабили
тирани преподаватели или от преподаватели 
с образователна и научна степен „доктор“ по 
съответната научна специалност.

(5) С решение на факултетния съвет лек
ционните курсове и семестриалните изпити 
по факултативните учебни дисциплини може 
да се провеждат и от преподаватели, които не 
отговарят на изискванията по ал. 4.

Чл. 9. (1) От втори до пети курс студентите 
провеждат учебна практика не помалко от 
40 часа годишно по дисциплини, определени 
от факултетите, осъществяващи обучение 
по специалността „Право“, изучавани през 
съответната година.

(2) Учебната практика се осъществява по 
програма и ред, определени от факултетите, 
осъществяващи обучение по специалността 
„Право“.

Чл. 10. (1) Към юридическите факултети 
на висшите училища могат да се създават 
правни клиники за практическо обучение на 
студентите по специалността „Право“.

(2) В правната клиника се осигурява въз
можност на студентите да придобият умения, 
необходими за упражняване на юридическата 
професия, чрез лекции, симулации и работа 
с реални казуси по програма, определена от 
съответния юридически факултет.

(3) Работата с реални казуси се осъществява 
само след съответната теоретична подготовка 
и под ръководството на практикуващи юристи.

Чл. 11. Висшите училища, осъществява
щи обучение по чл. 1, ал. 2, задължително 
включват като избираема дисциплина и обу
чение по чужд език – общоезикова подготовка 
или специализирано обучение по чужд език 
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с юридическа насоченост, в зависимост от 
нивото на владеене, при условия и по ред, 
определени от висшите училища. Изискването 
по изречение първо се счита за изпълнено и 
когато съответната дисциплина е включена 
като задължителна в учебния план.

Чл. 12. (1) За участие в национални, ев
ропейски или международни състезания по 
право, за участие в правни клиники, кръжоци 
и други форми на доброволно ангажиране 
на студентите в практически занимания в 
областта на изучаваната специалност и при 
включване в учебния план висшето учили
ще, осъществяващо висше образование по 
специалността „Право“ на образователно
квалификационна степен „магистър“ по чл. 1, 
ал. 2, определя брой кредити в рамките на 
кредитите за избираемите учебни дисциплини.

(2) По желание на студента, вместо въз
можността по ал. 1, участието в национални, 
европейски или международни състезания 
по право или в правни клиники може да се 
признае за задължителна учебна практика по 
чл. 9 за съответния курс.

Чл. 13. (1) Условията и редът за проверка 
и оценка на знанията и уменията на студе
ните в специалност „Право“ се определят 
от факултета на висшето училище, в което 
се осъществява обучение по специалността 
„Право“, в съответствие с приложимата нор
мативна уредба и правилника на съответното 
висше училище.

(2) Оценка на студентите по задължителни
те учебни дисциплини по чл. 6, ал. 2 отчита 
резултатите от текущата им подготовка и 
участието им в семинарни занятия.

Чл. 14. (1) Обучението на студентите по 
специалността „Право“ по чл. 1, ал. 2 завършва 
с полагане на национални държавни изпити 
по публичноправни, по гражданскоправни и 
по наказателноправни науки.

(2) Държавният изпит е писмен и устен.
(3) Всеки държавен изпит се полага пред 

държавна изпитна комисия, която включва:
1. двама хабилитирани преподаватели от 

областта съответно на публичноправните, 
гражданскоправните или наказателноправ
ните науки;

2. един представител на практиката – съдия 
от Върховния касационен съд или от Върховния 
административен съд, прокурор от Върховната 
касационна прокуратура или от Върховната 
административна прокуратура или адвокат с 
юридически стаж не помалко от 15 години.

(4) Предложенията за включване на хабили
тирани преподаватели в списъците на лицата, 
които могат да участват в държавните изпитни 
комисии, се правят от факултетните съвети и 
се изпращат на министъра на правосъдието.

(5) Предложения за включване на пред
ставители на практиката в списъците на ли
цата, които могат да участват в държавните 
изпити, се правят съответно от Върховния 
касационен съд, Върховния административен 
съд, Върховната касационна прокуратура, 

Върховната административна прокуратура и 
Висшия адвокатски съвет.

(6) Списъците по ал. 4 и 5 се утвърждават 
от министъра на правосъдието и се актуали
зират ежегодно до 30 юни.

(7) Комисията се определя със заповед на 
министъра на правосъдието след изготвянето 
на график за провеждането на държавните 
изпити във висшите училища и публичен жре
бий измежду лицата, включени в списъците 
по ал. 6. Всяка държавна изпитна комисия 
включва един хабилитиран преподавател от 
съответното висше училище и един външен 
за съответното висше училище хабилитиран 
преподавател. За председател на комисията 
се определя хабилитираният преподавател от 
съответното висше училище.

(8) Член на държавната изпитна комисия 
може да направи писмен отвод пред минис
търа на правосъдието в тридневен срок от 
изтеглянето на жребия. При отвод на член на 
държавната изпитна комисия той се замества 
по реда на ал. 7 с член от съответната квота.

(9) Министърът на правосъдието определя 
повече от една държавна изпитна комисия 
при спазване на изискванията на ал. 3 и 7.

(10) Писмената и устната част на държав
ния изпит по публичноправни, съответно по 
гражданскоправни и по наказателноправни 
науки, се провеждат от една и съща комисия.

(11) Държавните изпити се провеждат в две 
изпитни сесии в периода октомври – декември 
и март – май.

(12) Държавните изпити по публично
правни, съответно по гражданскоправни и 
по наказателноправни науки, се провеждат 
по единен държавен конспект, утвърден от 
министъра на правосъдието. Конспектът се 
изготвя въз основа на предложения, направени 
от факултетите, осъществяващи обучение в 
специалност „Право“.

(13) В държавните изпити по публичноправ
ни, гражданскоправни и наказателноправни 
науки се включват и въпроси от обхвата на 
международното публично право, между
народното частно право и правото на ЕС, 
относими към обхвата на съответния изпит.

(14) При необходимост членовете на дър
жавните изпитни комисии се командироват в 
друго населено място със заповед на министъра 
на правосъдието по реда на чл. 5 от Наред
бата за командировките в страната, приета с 
Постановление № 72 на Министерския съвет 
от 1986 г. (ДВ, бр. 11 от 1987 г.). Заповедите 
за командироване се издават не покъсно 
от пет работни дни преди провеждането на 
съответния държавен изпит.

(15) Разходите по изготвянето на казусите, 
за командироването и възнагражденията на 
членовете на държавните изпитни комисии 
се поемат от бюджета на Министерството на 
правосъдието.

Чл. 15. (1) Писменият държавен изпит е 
анонимен и се състои в решаване на казус. Той 
се провежда в сградата на съответното висше 
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училище и продължава 4 астрономически 
часа. Писменият държавен изпит се полага 
едновременно във всички висши училища, 
които провеждат обучение по специалността 
„Право“. Датата и часът на провеждането му 
се определят от министъра на правосъдието.

(2) Комисия, определена със заповед на 
министъра на правосъдието след публичен 
жребий измежду лицата, включени в списъ
ците по чл. 14, ал. 6, разработва по 3 казуса 
за съответния държавен изпит. Казусът се 
базира на постановено окончателно съдебно 
решение на върховна инстанция и не може да 
засяга случаи, при които съществува проти
воречива практика. Казусът е един и същ за 
студентите по специалност „Право“ от всички 
висши училища и се изтегля в деня на изпита 
в Министерството на правосъдието.

(3) По време на решаването на казуса 
студентите могат да ползват като помощни 
материали само нормативни актове по ред, 
определен от министъра на правосъдието.

(4) Писмените отговори на казуса се прове
ряват от държавната изпитна комисия, която 
обявява резултатите с протокол до 10 дни след 
приключването на изпита.

(5) Оценката от писмения държавен изпит 
е „издържал“ или „неиздържал“, като до устен 
изпит се допускат студентите, издържали пис
мения изпит. Оценката от писмения държавен 
изпит не подлежи на преразглеждане.

(6) При разработването на казусите коми
сията по ал. 2 подготвя и решения към тях. 
Решението на казуса, поставен на писмения 
държавен изпит, се публикува на интернет 
страницата на Министерството на правосъ
дието в деня на провеждането на изпита, след 
неговото приключване.

(7) Всеки студент има право на достъп до 
своята писмена работа.

Чл. 16. (1) Устният държавен изпит се 
провежда в сградата на съответното висше 
училище в срок до 10 дни след обявяването 
на резултатите от писмения изпит. При голям 
брой изпитвани студенти устният изпит може 
да продължи повече от един ден.

(2) Студентите се оценяват по шестобалната 
система. Оценката от устния държавен изпит 
не подлежи на преразглеждане. За успешно 
положен се счита изпитът, оценен наймалко 
със среден (3,00).

Чл. 17. (1) Студентите в специалност 
„Право“, преминали обучение по чл. 1, ал. 2, 
изпълнили задълженията си по учебния план 
и положили успешно държавните си изпити, 
получават диплома за завършено висше об
разование с професионална квалификация 
„юрист“ в образователноквалификационна 
степен „магистър“.

(2) Дипломите се издават от висшето учи
лище, което студентите са завършили.

(3) Дипломираните юристи придобиват 
юридическа правоспособност след полагане 
на стаж и изпит в съответствие със Закона 
за съдебната власт.

(4) Студентите в специалност „Право“, пре
минали обучение по чл. 1, ал. 3 и изпълнили 
задълженията си по учебен план, получават 
диплома за завършено висше образование в 
специалност „Право“ на образователноквали
фикационна степен „магистър“ с профилиране 
в съответната област на правото, която има 
за предмет магистърската програма.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Задължителни учебни дисциплини“ 

са тези, които осигуряват фундаменталната 
подготовка, необходима за придобиване на 
професионалната квалификация „юрист“. 
Изучаването им и полагането на изпити по 
тях е задължително за студентите.

2. „Избираеми учебни дисциплини“ са тези, 
които осигуряват специализираща подготовка. 
Студентите са задължени да изберат определен 
брой от тях при условия и по ред, определени 
от факултета на висшето училище, в който 
се осъществява обучение по специалността 
„Право“.

3. „Факултативни учебни дисциплини“ са 
тези, които осигуряват допълнителна под
готовка в зависимост от интересите на сту
дентите. Те се определят от факултетите на 
висшите училища и се изучават по желание 
на студентите.

4. „Хабилитиран преподавател от съответ
ното висше училище“ е преподавател, който 
заема академична длъжност във висшето 
училище, в което се осъществява обучение 
по специалността „Право“.

5. „Външен за съответното висше училище 
хабилитиран преподавател“ е хабилитиран 
преподавател, който към датата на назначаване 
на комисията и наймалко три години преди 
тази дата не е упражнявал преподавателска 
или научна дейност по трудово правоотноше
ние със съответното висше училище.

§ 2. В минималния хорариум по чл. 5 се 
включват часовете от задължителните, избира
емите и факултативните учебни дисциплини.

§ 3. Специализирани магистърски про
грами в специалност „Право“ по чл. 1, ал. 3 
могат да бъдат откривани във факултетите 
на висшите училища, които са получили 
програмна акредитация за обучение в про
фесионално направление „Право“.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Студентите, приети в специалност 

„Право“ във висшите училища преди влизането 
в сила на наредбата, запазват своите права 
и валидността на положените от тях изпити.

§ 5. Прехвърлянето на студенти от едно 
висше училище в друго се извършва съобразно 
Закона за висшето образование и правилни
ците на висшите училища.

§ 6. Първоначалните списъци по чл. 14, 
ал. 6 и единните конспекти за държавен изпит 
по чл. 14, ал. 12 се утвърждават в срок до 31 
декември на годината, предхождаща годината 
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на първото провеждане на държавни изпити 
по реда на тази наредба.

§ 7. Студентите, приети преди влизането в 
сила на наредбата, както и студентите, приети 
в първи курс на специалност „Право“ през 
учебната 2022/2023 година, завършват обу
чението си по учебните планове и учебните 
програми, при действието на които са приети, 
и съобразно изискванията на Наредбата за 
единните държавни изисквания за придобиване 
на висше образование по специалността „Пра
во“ и професионална квалификация „юрист“, 
приета с Постановление № 75 на Министерския 
съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 31 от 1996 г.; 
Решение № 6795 на Върховния администра
тивен съд от 2000 г. – бр. 96 от 2000 г.; изм. и 
доп., бр. 59 от 2001 г., бр. 117 от 2002 г., бр. 69 
от 2005 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 62 от 2013 г.; 
отм., бр. 35 от 2017 г.; изм., бр. 41 от 2018 г., 
бр. 46 от 2019 г., бр. 50 от 2020 г., бр. 18 от 
2021 г. и бр. 39 от 2022 г.).

§ 8. Наредбата се приема на основание чл. 9, 
ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование.

§ 9. Изпълнението на наредбата се възлага 
на министъра на образованието и науката и 
на министъра на правосъдието.
4340

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166 
ОТ 12 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на отбраната 

за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на отбраната за 
2022 г. в размер до 100 000 000 лв. за изпълне
ние на Плана за преодоляване на дефицитите 
от отбранителни способности в направление 
човешки ресурси и поетапно преодоляване 
на дисбаланса в доходите на служителите на 
Министерството на отбраната.

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

1. в размер до 99 400 000 лв. – за сметка на 
предвидените разходи в централния бюджет за 
изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 6.2 
в Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.;

2. в размер до 600 000 лв. – за сметка на 
намалението на разходите в централния бю
джет за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, 
т. 7.2 и увеличение на разходите в централния 
бюджет за изпълнение на политики по чл. 1, 
ал. 5, т. 6.2 в Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по показател „Персонал“ 
по бюджета на Министерството на отбраната 
за 2022 г., по „Политика в областта на отбра

нителните способности“, бюджетна програма 
„Административно осигуряване, инфраструк
тура и управление на риска“.

Чл. 3. Разходите за изплащане на обезще
тенията на военнослужещи и цивилни слу
жители се одобряват на базата на фактически 
извършени разходи.

Чл. 4. Министърът на отбраната да из
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2022 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

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

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси, чл. 1, ал. 5, т. 6.2 и т. 7.2 и ал. 6 и 
чл. 77 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2022 г.

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

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
1 юли 2022 г.

Министърпредседател:  
Кирил Петков 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167 
ОТ 12 ЮЛИ 2022 Г.

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

спорта за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на младежта 
и спорта за 2022 г. в размер 1 500 000 лв. за 
ефективно управление и за увеличение на 
възнагражденията на персонала след извър
шени структурни промени. 

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
за сметка на предвидените разходи по цен
тралния бюджет за 2022 г. за изпълнение на 
политики в област „Ефективно управление и 
оптимизация на публичния сектор“ по чл. 1, 
ал. 5, т. 6.2 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите за персонал по бюджетна 
програма „Администрация“ по бюджета на 
Министерството на младежта и спорта за 
2022 г.

Чл. 3. Министърът на младежта и спорта 
да извърши съответните промени по бюджета 
на Министерството на младежта и спорта за 
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. В преходните и заключителните раз

поредби на Наредбата за заплатите на служи
телите в държавната администрация, приета 
с Постановление на Министерския съвет 
№ 129 от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; 
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г., 
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44, 
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5, 
93 и 101 от 2019 г., бр. 9, 18, 66, 78, 93 и 103 
от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 25 от 2022 г.), 
се създава § 3в:

„§ 3в. (1) В тримесечен срок от влизането 
в сила на постановлението министърът на 
младежта и спорта еднократно определя нов 
размер на индивидуалните основни месечни 
заплати на служителите в рамките на разходите 
за персонал по бюджета на Министерството 
на младежта и спорта, когато индивидуалната 
основна месечна работна заплата на служителя 
е пониска с повече от 5 на сто от достигна
тия максимален размер на възнаграждения 
за длъжността в министерството.

(2) Еднократното определяне на нови раз
мери на индивидуалните основни месечни 
заплати по ал. 1 се извършва въз основа на 
критерии, посочени във вътрешните правила за 
заплатите на Министерството на младежта и 
спорта и принципите на кариерното развитие.“

§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 6.2 и 
чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

§ 3. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на младежта и спорта.

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

Министърпредседател:  
Кирил Петков 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168 
ОТ 12 ЮЛИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на 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 капи-
тала или търговски дружества, чиито дялове 
или акции са собственост на търговско друже-
ство с повече от 50 на сто държавно участие 
в капитала, приета с Постановление № 243 
на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ, 
бр. 77 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2020 г.)

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

§ 1. В чл. 4, ал. 2 думите „времеви печати“ 
се заменят с „квалифицирани времеви печати“.

§ 2. В чл. 5 се създава ал. 3:

„(3) Агенцията за публичните предприятия 
и контрол не се намесва под никаква форма в 
работата на функционалностите на системата.“

§ 3. В чл. 6 ал. 5 се изменя така:
„(5) Регистрацията, подписването и подава

нето на електронни документи от кандидатите 
и участниците се извършват с квалифициран 
електронен подпис (КЕП), който трябва да бъде 
издаден от лицензиран в Република България 
доставчик на удостоверителни услуги, като за 
физическо лице в КЕП трябва да бъде вписан 
единен граждански номер на лицето, съответно 
личен номер на чужденеца или други индиви
дуализиращи данни на чуждестранното лице.“

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

1. В ал. 2:
а) в изречение първо след думите „се удъл

жава“ се добавя „с 20 работни дни“; 
б) изречение второ се изменя така: „Удъл

жаването на срока се извършва от системата 
автоматично, както и се публикува съобщение 
за това.“

2. В ал. 4 думите „1 астрономически час“ 
се заменят с „30 минути“.

§ 5. В чл. 9, ал. 1 след думите „съобщение 
на нейната интернет страница“ се поставя 
точка и текстът докрая се заличава.

§ 6. В чл. 11, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 2 след думите „началната тръжна 
цена“ се добавя „посочена като цяло число“ 
и се поставя запетая.

2. В т. 3 след думите „стъпката на надда
ване“ се поставя запетая, добавя се „посочена 
като цяло число“ и се поставя запетая.

3. В т. 4 след думите „размера на депози
та за участие“ се добавя „посочен като цяло 
число“ и се поставя запетая.

4. В т. 5 думите „с до 15 работни дни“ се 
заменят със „с 20 работни дни“.

§ 7. В чл. 15 се създава ал. 3:
„(3) В случаите, когато за участие в елек

тронния търг не се регистрира нито един кан
дидат, при обяваване на нов търг за продажба 
със същия предмет началната тръжна цена 
може да се намали с не повече от 50 на сто. 
Намалената начална тръжна цена не трябва 
да е пониска от данъчната оценка на имота.“

§ 8. В чл. 16, ал. 3 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 2 след думите „началната тръжна 
цена“ се поставя запетая, добавя се „посочена 
като цяло число“ и се поставя запетая.

2. В т. 3 след думите „стъпката на надда
ване“ се добавя „посочена като цяло число“ 
и се поставя запетая.

3. В т. 4 след думите „размера на депози
та за участие“ се добавя „посочен като цяло 
число“ и се поставя запетая.

4. В т. 7 думите „с до 15 работни дни“ се 
заменят със „с 20 работни дни“.

§ 9. В чл. 19, ал. 5, изречение първо след 
думата „председателя“ се добавя „в съответ
ствие с решението по ал. 4“.
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§ 10. В чл. 23, ал. 1 думите „един астро
номически час“ се заменят с „30 минути“.

§ 11. В чл. 24 ал. 3 се изменя така:
„(3) Електронният търг приключва с изти

чането на времевия интервал от 30 минути. В 
случай че в последните 60 секунди от времевия 
интервал от 30 минути постъпи наддавателно 
предложение, срокът за приключване на търга 
автоматично се удължава с 5 минути, като 
платформата визуализира това и оставащото 
време на участниците. Срокът за приключ
ване на търга се удължава автоматично и 
многократно с 5 минути във всички случаи, 
когато в последните 60 секунди от времевия 
интервал от 5 минути постъпи наддавателно 
предложение.“ 

§ 12. В чл. 27 ал. 4 се изменя така:
„(4) В срок 5 работни дни след изтичане 

на срока за обжалване на решението по ал. 2 
депозитите на необжалвалите участници се 
освобождават. Депозитът на спечелилия търга 
се задържа като гаранция за сключване на 
договора за продажба и се прихваща от цената. 
Депозитът на обжалвалия решението участник 
се задържа до окончателното приключване 
на производството по жалбата.“

§ 13. В чл. 28 се създава ал. 5:
„(5) В срок 5 работни дни след изтича

не на срока за обжалване на решението на 
АППК за прекратяване по ал. 2 депозитите 
на необжалвалите участници се освобожда
ват. Депозитът на обжалвалия участник се 
задържа до окончателното приключване на 
производството по жалбата.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В Правилника за прилагане на Закона 

за държавната собственост, приет с Постанов
ление № 254 на Министерския съвет от 2006 г. 
(обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 26 
и 51 от 2007 г., бр. 64, 80 и 91 от 2008 г., бр. 7, 
25, 62 и 93 от 2009 г., бр. 31, 52, 58 и 69 от 
2010 г., бр. 61, 80 и 105 от 2011 г., бр. 24 и 47 
от 2012 г., бр. 62, 80 и 87 от 2013 г., бр. 13, 15 
и 102 от 2014 г., бр. 58 и 96 от 2016 г., бр. 70 от 
2018 г., бр. 77 и 102 от 2019 г. и бр. 40 от 2020 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 43, ал. 1:
а) в т. 3 след думите „начална цена“ се 

поставя запетая и се добавя „посочена като 
цяло число“;

б) в т. 7 след думите „размера на депозита“ 
се поставя запетая и се добавя „посочен като 
цяло число“;

в) в т. 8 след думите „стъпката за наддава
не“ се поставя запетая и се добавя „посочена 
като цяло число“.

2. В чл. 44, ал. 3 думите „Агенцията за 
приватизация и следприватизационен кон
трол“ се заменят с „Агенцията за публичните 
предприятия и контрол“.

3. В чл. 54а, ал. 4:
а) в изречение първо след думите „се удъл

жава“ се добавя „с 20 работни дни“ и текстът 
докрая се заличава; 

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА КУЛТУРАТА

ПРОГРАМА 
за сътрудничество между Министерството на 
културата на Република България и Министер-
ството на образованието, науката, културата 
и спорта на Република Армения в областта 

на културата за периода 2022 – 2025 г.
(Одобрена с Решение № 376 от 9 юни 2022 г. 
на Министерския съвет. В сила от датата на 

подписването – 14 юни 2022 г.)

Министерството на културата на Репуб
лика България и Министерството на обра
зованието, науката, културата и спорта на 
Република Армения (наричани за краткост 
Страните),

в изпълнение на член 21 от Спогодбата за 
сътрудничество в областта на културата, об
разованието и науката между правителството 
на Република България и правителството на 
Република Армения, подписана на 25 април 
1994 година в гр. София,

б) изречение второ се изменя така: „Удъл
жаването на срока се извършва от системата 
автоматично, както и се публикува съобщение 
за това.“

4. В чл. 54г, ал. 1 думите „1 астрономически 
час“ се заменят с „30 минути“.

5. В чл. 54д ал. 3 се изменя така:
„(3) Електронният търг приключва с изти

чането на времевия интервал от 30 минути.  
В случай че в последните 60 секунди от 
времевия интервал от 30 минути постъпи 
наддавателно предложение, срокът за при
ключване на търга автоматично се удължава 
с 5 минути, като платформата визуализира 
това и оставащото време на участниците. 
Срокът за приключване на търга се удължава 
автоматично и многократно с 5 минути във 
всички случаи, когато в последните 60 секунди 
от времевия интервал от 5 минути постъпи 
наддавателно предложение.“ 

§ 15. Обявените по реда на чл. 13, ал. 2, 
съответно на чл. 17, ал. 3, от тази наредба 
електронни търгове, както и електронните 
търгове, обявени по реда на чл. 44, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за държав
ната собственост, до влизането в сила на това 
постановление се довършват по досегашния ред.

§ 16. Постановлението влиза в сила в 
20дневен срок след обнародването му в 
„Държавен вестник“.

Министърпредседател:  
Кирил Петков 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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внос и трансфер на културни ценности в съ
ответствие с националното законодателство 
и международните договори, подписани от 
Страните.

Член 8
Страните поощряват сътрудничеството 

между професионалните дружества на фото
графи и способстват за обмена на фотодоку
ментални изложби и изложби на художествена 
фотография.

Член 9
Страните поощряват сътрудничеството 

между библиотеките на двете държави и 
способстват за установяване на директни 
връзки и сътрудничество между националните 
библиотеки на двете държави.

Член 10
Страните реализират програми в областта 

на книгоиздаването, в това число преводи и 
публикации на произведения на класически 
и съвременни писатели.

Член 11
Страните поощряват сътрудничеството в 

областта на нематериалното културно наслед
ство, традиционните музикални и танцови 
изкуства, като обменят информация за между
народни фестивали и конкурси, организирани 
в техните държави.

Член 12
Възможността за провеждане на културен 

обмен, програмата и сроковете се съгласуват 
между Страните не покъсно от два месеца 
преди планирания обмен.

Член 13
Културните обмени между Страните се 

осъществяват при следните условия:
– При обмен на творчески колективи и 

делегации:
а) изпращащата Страна заплаща междуна

родните пътни разходи в двете посоки, както 
и разходите, свързани с транспортирането на 
оборудване;

б) приемащата Страна поема разходите, 
свързани с настаняването, храната (дневни в 
съответствие с установените в страната нор
ми), вътрешния транспорт и при необходимост 
предоставя преводачи;

– При обмен на изложби:
а) изпращащата Страна поема разходите 

за международния превоз на експонатите до 
столицата на държава на приемащата Страна 
и обратно, разходите, свързани със застрахо
ването на експонатите, както и предоставя 
рекламни материали един месец преди от
криването на изложбата;

б) изпращащата Страна заплаща между
народните пътни разходи на лицата (делега
циите), придружаващи изложбата;

в) приемащата Страна организира монтаж 
и демонтаж на изложбата, вътрешния транс
порт на експонатите, охраната на изложбата 
и, при необходимост, публикува съответни 
материали;

ръководени от взаимното желание да раз
виват и разширяват сътрудничеството си в 
областта на културата,

се договориха за следното:
Член 1

Страните поощряват сътрудничеството и 
обмена на деятели и специалисти в областта 
на театъра, музиката, танца, изобразително
то изкуство, музейното дело и културното 
наследство.

Член 2
Страните поощряват развитието на сътруд

ничество в областта на музиката и танца, като:
а) обменят информация за международни 

фолклорни фестивали и конкурси, провеждани 
в техните държави;

б) обменят информация и взаимни покани 
за международни музикални, балетни и тан
цови събития, провеждани в техните държави;

в) взимат участие във фестивали на песни 
и танци, организирани в двете държави.

Член 3
Страните поощряват директното сътрудни

чество и обмена между оперни театри на двете 
държави и осъществяват обмен на солисти и 
концертни изпълнители.

Член 4
Страните осъществяват програми за ди

ректно сътрудничество в областта на кинема
тографията в следните направления:

а) участие в международни кинофестивали, 
провеждани в двете държави;

б) организиране на Седмици на българското 
и арменското кино на реципрочна основа;

в) съвместно кинопроизводство;
г) обмен на специалисти.

Член 5
Страните поощряват сътрудничеството в 

областта на театъра, съдействат за установя
ването на директни контакти между драма
тични и куклени театри на двете държави, 
обменят информация за театрални фестивали, 
организирани от двете държави.

Член 6
Страните поощряват директните връзки 

между институции, отговарящи за опазването 
и съхранението на националното културно 
наследство.

Член 7
Страните съдействат за обмена и сътруд

ничеството в областта на музейното дело и 
културното наследство, като:

а) поощряват директните контакти между 
отделните музеи;

б) извършват обмен на специалисти в 
областта на литературата, музейното дело и 
музейното управление, археологията и кон
сервационните и реставрационни дейности;

в) организират художествени изложби; 
финансовите условия и всички подробности 
за подготовката и реализацията на изложби 
се организират въз основа на предварително 
сключен договор; 

г) обменят информация и си сътрудничат 
с цел предотвратяване на незаконния износ, 
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г) приемащата Страна поема разходите, 
свързани с настаняването, храната (дневни в 
съответствие с определените в страната нор
ми), вътрешния транспорт и при необходимост 
предоставя преводачи;

д) приемащата Страна гарантира връщането 
на експонатите на изпращащата Страна, както 
и предоставянето на необходимите документи 
в съответствие с действащото законодателство 
на Страните.

Член 14
При участие във фестивали, провеждани 

на територията на Република България и 
Република Армения, финансовите въпроси 
се решават в съответствие с регламента на 
съответния фестивал.

Член 15
Настоящата Програма влиза в сила от 

датата на подписването є и ще остане в сила 
до 31 декември 2025 г.

По взаимно съгласие на Страните в настоя
щата Програма могат да се правят промени.

Прекратяването на действието на насто
ящата Програма не влияе на реализирането 
на проекти и програми, които са били иници
ирани в рамките на настоящата Програма, но 
не са били изцяло реализирани към момента 
на прекратяването.

Разпоредбите на настоящата Програма се 
изпълняват в съответствие с националното 
законодателство и финансовите възможности 
на Страните.

Подписана в гр. София на 14 юни 2022 г. 
в два екземпляра, всеки от които на българ
ски и арменски език, като двата текста имат 
еднаква сила. 
За Министерството  За Министерството
на културата на  на образованието, 
Република науката, културата
България: и спорта на
Атанас Атанасов, Република Армения:
министър Арарат Мирзоян,
 министър на 
 външните работи
4181

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба за допълнение на Наредба № 21 от 
2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и 
отчет на заразните болести (обн., ДВ, бр. 62 
от 2005 г.; изм., бр. 52 от 2011 г., бр. 56 от 
2014 г., бр. 5 от 2019 г.; изм. с Решение № 3618 
от 15.04.2022 г. на Върховния администра
тивен съд – бр. 33 от 2022 г.; доп., бр. 40 от 

31.05.2022 г.) 

§ 1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 
„Списък на заразните и паразитните болести, 
които подлежат на задължителна регистрация, 
съобщаване и отчет“ се създава т. 67:

„67. Маймунска вариола.“
§ 2. В приложение № 3 към чл. 3, ал. 3 

„ДЕФИНИЦИИ за възможен, вероятен и 
потвърден случай на заразните болести, ко

ито подлежат на задължителна регистрация, 
съобщаване и отчет“ се създава раздел 67: 

„67. МАЙМУНСКА ВАРИОЛА
67.1. Клинични критерии (с начало след  

28 февруари 2022 г.): 
67.1.1. необясним обрив по която и да е 

част от тялото и наймалко един от следните 
симптоми – повишена телесна температура 
(обикновено > 38,5°С); главоболие; болки в 
гърба; умора; локализирана или генерализи
рана лимфаденопатия,

ИЛИ 
67.1.2. необясним генерализиран или лока

лизиран макулопапулозен или везикулопусту
лозен обрив с центробежно разпространение, 
с лезии с умбиликация или струпеи и най
малко един от следните симптоми – повишена 
телесна температура (обикновено > 38,5°С); 
главоболие; болки в гърба; умора; локализи
рана или генерализирана лимфаденопатия. 

67.2. Лабораторни критерии:
67.2.1. положителен резултат от PCR из

следване, специфично за вируса на маймунска 
вариола,

ИЛИ
67.2.2. положителен резултат от специфич

но за ортопоксвирус PCR изследване, което 
след това се потвърждава чрез определяне на 
нуклеотидна последователност на открития 
вирус като вируса на маймунска вариола с 
начало на симптомите след 28 февруари 2022 г.

67.3. Епидемиологични критерии – наймал
ко една от следните епидемиологични връзки:

67.3.1. близък контакт с потвърден или 
вероятен случай на маймунска вариола до  
21 дни преди появата на симптомите;

67.3.2. пътуване до ендемични за маймунска 
вариола държави до 21 дни преди появата на 
симптомите; 

67.3.3. наличие на множество или анонимни 
сексуални партньори до 21 дни преди появата 
на симптомите;

67.3.4. мъж, който прави секс с мъже.
67.4. Класификация на случай:
А. Възможен случай: не е приложимо.
Б. Вероятен случай: всяко лице, което 

отговаря на клиничните критерии, като при 
лице с необясним обрив по която и да е част 
от тялото трябва да съществува и епидеми
ологична връзка или да има положителен 
резултат от лабораторен тест за инфекция с 
ортопоксвирус (напр. положително специфично 
за ортопоксвирус PCR изследване без секве
ниране, електронна микроскопия, серология).

В. Потвърден случай: всяко лице, което 
отговаря на лабораторните критерии.“

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

обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:  

Невена Цанкова
4378
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО

НАРЕДБА № 1 
от 12 юли 2022 г.

за условията и реда за предоставяне на из-
вънредна финансова помощ на земеделските 

стопани от определени сектори

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат усло
вията и редът за предоставяне на извънред
на финансова помощ съгласно Делегиран 
регламент (ЕС) 2022/467 на Комисията от  
23 март 2022 г. за предоставяне на извънредна 
помощ за приспособяване на производите
лите в селскостопанския сектор (OB, L 96, 
24.3.2022 г.).

Чл. 2. Финансова помощ по реда на тази 
наредба се предоставя на земеделските стопани 
от сектори „Свиневъдство“, „Птицевъдство“, 
лозаровинарския сектор и оранжерийното 
производство на зеленчуци.

Чл. 3. (1) Бюджетът за подпомагане на 
земеделските стопани по секторите, посочени 
в чл. 2, е:

1. 25 000 000 лв. за сектор „Свиневъдство“ 
за свине майки и прасета за угояване;

2. 25 000 000 лв. за сектор „Птицевъдство“ 
за кокошки носачки, родители, бройлери, 
гъски, пуйки и патици;

3. 6 000 000 лв. за лозаровинарски сектор 
за площи с винено грозде;

4. 6 259 820,44 лв. за оранжерийно произ
водство на зеленчуци, от които:

а) 5 007 856,35 лв. за отопляеми оранже
рии, и

б) 1 251 964,09 лв. за неотопляеми оран
жерии.

(2) Земеделските стопани получават фи
нансова помощ съгласно бюджетите по ал. 1, 
както следва:

1. в секторите „Свиневъдство“ и „Птице
въдство“ за брой животни, преизчислени на 
животинска единица (ЖЕ) по категориите, за 
които е получено подпомагане за 2021 г. от 
схемата за държавна помощ „Помощ за реа
лизиране на доброволно поети ангажименти 
за хуманно отношение към свине“ и схемата 
„Помощ за реализиране на доброволно поети 
ангажименти за хуманно отношение към 
птиците“;

2. в лозаровинарския сектор за установената 
допустима за подпомагане площ за кампания 
2021 г., изразена в хектарите с винено грозде, 
по схемата за плащане за селскостопански 
практики, благоприятни за климата и околната 
среда (зелени директни плащания);

3. при оранжерийно производство на зе
ленчуци за установената допустима за подпо
магане площ за кампания 2021 г., изразена в 
хектарите с оранжерийна култура, по схемата 
за плащане за селскостопански практики, 

благоприятни за климата и околната среда 
(зелени директни плащания).

Чл. 4. (1) В срок от 5 работни дни от полу
чаване на уведомлението по чл. 14 със заповед 
на министъра на земеделието се определят 
ставките на помощта за ЖЕ от съответната 
категория животни и за хектар с винено грозде 
и оранжерийни култури (зеленчуци). Опре
делените със заповедта ставки за хектари с 
оранжерийни култури (зеленчуци) са различни 
за отопляеми и неотопляеми оранжерии.

(2) За секторите „Свиневъдство“ и „Птице
въдство“ се определят ставки за ЖЕ, които 
следват съотношението по категории животни, 
определено за схемата за държавна помощ 
„Помощ за реализиране на доброволно по
ети ангажименти за хуманно отношение към 
свине“ и схемата „Помощ за реализиране на 
доброволно поети ангажименти за хуманно 
отношение към птиците“ за 2021 г.

Г л а в а  в т о р а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Чл. 5. (1) Допустими за подпомагане са 
земеделските стопани от сектор „Свиневъд
ство“, които са физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, регистрирани 
за 2022 г. със свине по реда на Наредба № 3 
от 1999 г. за създаване и поддържане на ре
гистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 
1999 г.) (Наредба № 3 от 1999 г.) и отговарят 
на следните условия:

1. за 2021 г. са получили подпомагане по 
схемата за държавна помощ „Помощ за реа
лизиране на доброволно поети ангажименти 
за хуманно отношение към свине“;

2. към датата на кандидатстване притежават 
удостоверение за регистрация, издадено по 
реда на чл. 137 от Закона за ветеринарноме
дицинската дейност;

3. стопанисват животновъден обект в нит
ратно уязвима зона, определена със заповед 
на министъра на околната среда и водите, или

4. прилагат балансирани и оптимизирани 
практики чрез поне двуфазово хранене с 
отделни рецепти за всяка категория свине, 
допринасящи за ефективното управление на 
хранителните вещества.

(2) Допустими за подпомагане са земедел
ските стопани от сектор „Птицевъдство“, които 
са физически лица, еднолични търговци и 
юридически лица, регистрирани за 2022 г. със 
съответния вид птици по реда на Наредба № 3 
от 1999 г., и отговарят на следните условия:

1. за 2021 г. са получили подпомагане по 
схемата за държавна помощ „Помощ за реа
лизиране на доброволно поети ангажименти 
за хуманно отношение към птиците“;

2. към датата на кандидатстване притежават 
удостоверение за регистрация, издадено по 
реда на чл. 137 от Закона за ветеринарноме
дицинската дейност;

3. стопанисват животновъден обект в нит
ратно уязвима зона, определена със заповед 
на министъра на околната среда и водите, или
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4. прилагат балансирани и оптимизирани 
практики чрез поне двуфазово хранене с 
отделни рецепти за всяка категория птици, 
допринасящи за ефективното управление на 
хранителните вещества.

(3) Допустими за подпомагане са земедел
ските стопани от лозаровинарския сектор, 
които са физически лица, еднолични търговци 
и юридически лица, регистрирани за 2022 г. 
с винено грозде по реда на Наредба № 3 от 
1999 г., които отговарят на следните условия:

1. са регистрирани в лозарския регистър 
по реда на чл. 27, ал. 2 от Закона за виното 
и спиртните напитки;

2. за 2021 г. са подали в Изпълнителната 
агенция по лозата и виното декларация за 
реколта от грозде съгласно Закона за виното и 
спиртните напитки за добив, различен от нула;

3. площите им с винени лозя, изразени в 
хектари, са били допустими за подпомагане 
за кампания 2021 г. по схемата за плащане за 
селскостопански практики, благоприятни за 
климата и околната среда (зелени директни 
плащания). 

(4) Допустими за подпомагане са земедел
ски стопани – физически лица, еднолични 
търговци и юридически лица, регистрирани 
за 2022 г. с оранжерийни култури (зеленчуци) 
по реда на Наредба № 3 от 1999 г., които от
глеждат зеленчуци в оранжерии и отговарят 
на следните условия:

1. площите им с оранжерийна култура, 
изразени в хектари, са били допустими за 
подпомагане за кампания 2021 г. по схема 
за обвързано подпомагане за оранжерийни 
зеленчуци след проверката за реализация;

2. площите им с оранжерийна култура, 
изразени в хектари, са били допустими за 
подпомагане за кампания 2021 г. по схемата 
за плащане за селскостопански практики, 
благоприятни за климата и околната среда 
(зелени директни плащания);

3. оранжерията разполага с инсталация за 
отопление.

(5) Изискването по ал. 4, т. 3 се отнася за 
земеделските стопани с оранжерийно произ
водство на зеленчуци в отопляеми оранжерии.

Чл. 6. Земеделските стопани от сектор 
„Свиневъдство“ и сектор „Птицевъдство“, 
които са допустими за подпомагане по реда 
на настоящата наредба, получават извън
редна финансова помощ за броя животни, 
преизчислени на ЖЕ, за които е получено 
подпомагане по схемата за държавна помощ 
„Помощ за реализиране на доброволно поети 
ангажименти за хуманно отношение към 
свине“ и схемата „Помощ за реализиране на 
доброволно поети ангажименти за хуманно 
отношение към птиците“ за 2021 г.

Чл. 7. Земеделските стопани от лозаро
винарския сектор и с оранжерийно произ
водство на зеленчуци, които са допустими за 
подпомагане по реда на настоящата наредба, 
получават извънредна финансова помощ за 
броя хектари с винено грозде/оранжерийни 
култури (зеленчуци), които са били установе

ни като допустими по схемата за плащане за 
селскостопански практики, благоприятни за 
климата и околната среда (зелени директни 
плащания) за 2021 г.

Чл. 8. (1) Не са допустими за подпомагане 
кандидати, които:

1. са осъдени с влязла в сила присъда за 
престъпление по чл. 108а, 159а – 159г, 172, 
192а, 194 – 217, 219 – 252, 253 – 260, 301 – 307, 
321, 321а и 352 – 353е от Наказателния кодекс;

2. са осъдени с влязла в сила присъда за 
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 
друга държава членка или трета страна (за 
чужди граждани);

3. имат изискуеми и ликвидни задължения 
към Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), освен 
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията;

4. са в производство за обявяване в несъс
тоятелност и не са обявени в несъстоятелност;

5. са в производство по ликвидация;
6. имат изискуеми публични задължения по 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния 
процесуален кодекс, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на 
задълженията.

(2) Отсъствието на обстоятелства по ал. 1 
се декларира от кандидата в заявлението по 
чл. 9, ал. 2.

Г л а в а  т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗА
ЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗ

ВЪНРЕДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 9. (1) Приемът на заявления по на
стоящата наредба се стартира със заповед на 
изпълнителния директор на ДФЗ, с която се 
определя период за кандидатстване.

(2) В сроковете, определени със заповедта 
по ал. 1, земеделските стопани по чл. 5 подават 
заявление по образец, утвърден от изпълнител
ния директор на ДФЗ, в областните дирекции 
на ДФЗ, отдел „Прилагане на схемите и мер
ките за подпомагане“, по постоянен адрес на 
физическото лице или по адрес на управление 
на едноличния търговец или юридическото 
лице. Заявлението се регистрира в интегрирана 
система за администриране и контрол. Към 
заявлението се прилагат следните документи:

1. документ с легализиран превод на бъл
гарски език, доказващ съответствие с изиск
ването на чл. 8, ал. 1, т. 2;

2. документ, доказващ съответствие с чл. 5, 
ал. 1, т. 4 и чл. 5, ал. 2, т. 4, когато заявител е 
земеделски стопанин от сектор „Свиневъдство“ 
и сектор „Птицевъдство“, който не отговаря 
на изискванията на чл. 5, ал. 1, т. 3 и чл. 5, 
ал. 2, т. 3:

а) рецепти или хранителни норми за съот
ветните фази на хранене, утвърдени от упра
вителя на животновъдния обект, в случай на 
заявител земеделски стопанин, чийто живот
новъден обект произвежда/миксира фураж в 
собствени обекти и складови/лимитни карти 
за изписване на фуражите в съответствие с 
рецептите, или
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б) рецепти или хранителни норми за съот
ветните фази на хранене, утвърдени от упра
вителя на животновъдния обект, в случай на 
заявител земеделски стопанин, чийто живот
новъден обект не произвежда/миксира фураж 
в собствени обекти и осигурява изхранване 
на животните чрез закупуване на фураж от 
обекти, вписани в регистри за производство 
и/или търговия с фуражи по реда на Закона 
за фуражите, както и декларация/и за съот
ветствие на закупените фуражи с рецептата 
съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за фуражите;

3. одобрен инвестиционен проект в съответ
ствие с изискванията на Закона за устройство 
на територията за оранжериите по чл. 5, ал. 4, 
т. 3, когато заявителят е по чл. 5, ал. 4 и 5;

4. удостоверение за банкова сметка на 
името на кандидата;

5. изрично нотариално заверено пълно
мощно в оригинал, в случай че документите 
се подават от упълномощено лице.

(3) В заявлението по ал. 1 земеделският 
стопанин посочва едно от изискванията по 
чл. 5, ал. 1, т. 3 или 4, чл. 5, ал. 2, т. 3 или 4, 
на което отговаря. Изискването по чл. 5, ал. 4, 
т. 3 се посочва в заявлението, ако земеделският 
стопанин осъществява оранжерийно производ
ство на зеленчуци в отопляеми оранжерии.

Чл. 10. Изискванията по чл. 5, ал. 1, т. 1, 
2 и 3, чл. 5, ал. 2, т. 1, 2 и 3, чл. 5, ал. 3, т. 1, 
2, 3 и чл. 5, ал. 4, т. 1 и 2 и чл. 8, ал. 1 се 
проверяват служебно от ДФЗ.

Чл. 11. (1) При подаване на заявлението 
по чл. 9, ал. 2 длъжностно лице в област
на дирекция на ДФЗ извършва преглед на 
документите в присъствието на кандидата 
или на упълномощеното от него лице. При 
непредставяне или нередовност/непълнота на 
документите длъжностното лице ги връща на 
кандидата и му предоставя копие на контро
лен лист. Кандидатът има право да подаде 
повторно заявление по реда на чл. 9, ал. 2 в 
рамките на периода на приема, определен със 
заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ.

(2) ДФЗ извършва административни про
верки и проверки на място на подадените 
по ал. 1 заявления съгласно Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 декември 2013 г. относно фи
нансирането, управлението и мониторинга 
на общата селскостопанска политика и за 
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) 
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, 
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета 
и Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европей
ския парламент и на Съвета от 17 декември 
2013 г. за установяване на обща организация 
на пазарите на селскостопански продукти и 
за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, 
(ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) 
№ 1234/2007 (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.). Про
верките на място обхващат поне 5 на сто от 
одобрените заявители и се извършват в срок 
от 10 дни от назначаването им.

Чл. 12. Заявлението за подпомагане може 
да получи пълен или частичен отказ за фи
нансиране в случай на: 

1. нередовност на документите и/или непъл
нота, и/или неяснота, и/или несъответствие 
на заявените данни и посочените факти, ус
тановени при извършване на проверките по 
чл. 11, ал. 2; 

2. липса на съответствие с изискванията 
на чл. 5, чл. 8, ал. 1 и чл. 9.

Чл. 13. Финансовата помощ се изплаща на 
база определената по чл. 4 ставка, като при 
наличие на остатък от бюджета същият се 
преразпределя пропорционално между одоб
рените заявители в рамките на бюджетите 
по чл. 3, ал. 1.

Чл. 14. В срок от 3 работни дни след 
приключване на приема по чл. 9, ал. 1 ДФЗ 
уведомява Министерството на земеделието за 
броя животни по категории съгласно чл. 3, 
ал. 2 и за броя хектари с винено грозде и 
оранжерийни култури. 

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 
ИЗВЪНРЕДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 15. (1) Извънредната финансова помощ 
се изплаща на одобрените заявители в срок до 
30 септември 2022 г. Заявлението за подпома
гане по чл. 9, ал. 2 е и заявка за плащане. След 
извършване на съответните административни 
проверки и проверки на място одобрената 
финансова помощ се изплаща по посочената 
в заявлението банкова сметка. 

(2) В срок от 10 работни дни от изплаща
нето на помощта по ал. 1 ДФЗ изпраща на 
кандидатите, подали заявление за подпомагане 
по чл. 9, ал. 2, уведомителни писма с посочен 
размер на изплатената финансова помощ или 
с мотиви за отказ от изплащане на финансова 
помощ. Уведомителните писма подлежат на 
оспорване по реда на Административнопро
цесуалния кодекс.

Чл. 16. При извършване на проверки от 
ДФЗ, Европейската комисия и други контролни 
органи одобрените заявители по реда на тази 
наредба са задължени да предоставят пълен 
достъп и да оказват съдействие, включително 
чрез представяне на допълнително изискани 
документи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 7а 

от Закона за нормативните актове и чл. 39 
от Закона за прилагане на Общата организа
ция на пазарите на земеделски продукти на 
Европейския съюз.

§ 2. Заповедта по чл. 9, ал. 1 се публикува 
на електронната страница на ДФЗ в 5дневен 
срок от влизане в сила на наредбата.

§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Иван Иванов
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ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 5 от 1 юни 2017 г. за организацията 
и реда за водене, съхраняване и достъп до 
електронните дела и начина на съхранява-
не на доказателствата и доказателствените 
средства по делата, както и вътрешния обо-
рот и съхраняването на друга информация, 
обработвана от съдебната администрация 

(ДВ, бр. 47 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 9, ал. 4, т. 2 буква „б“ се изменя 
така:

„б) идентификатор на юридическото лице, 
съответно едноличния търговец – код по 
БУЛСТАТ на юридическото лице или ЕИК 
на вписано в търговския регистър и регис
търа на юридическите лица с нестопанска 

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 38 от 
16.04.2004 г. за условията и реда за провежда-
нето на изпитите на кандидати за придобиване 
на правоспособност за управление на мотор-
но превозно средство и реда за провеждане 
на проверочните изпити (обн., ДВ, бр. 42 от 
2004 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2006 г.; изм., 
бр. 44 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 и 97 от 
2008 г., бр. 18 от 2010 г.; изм., бр. 50 от 2010 г.; 
изм. и доп., бр. 33 и 80 от 2011 г., бр. 95 от 
2012 г., бр. 31 от 2014 г., бр. 70 от 2015 г. и 
бр. 64 от 2016 г.; изм., бр. 91 от 2016 г.; изм. 

и доп., бр. 30 от 2021 г.)

§ 1. Параграф 41 от заключителната разпо
редба на Наредбата за изменение и допълнение 
на Наредба № 38 от 16.04.2004 г. за условията 
и реда за провеждането на изпитите на кан
дидати за придобиване на правоспособност за 
управление на моторно превозно средство и 
реда за провеждане на проверочните изпити 
(ДВ, бр. 30 от 2021 г.) се изменя така:

„§ 41. Наредбата влиза в сила 30 дни след 
обнародването є в „Държавен вестник“ с 
изключение на:

1. параграф 10, т. 3 относно чл. 15, ал. 4 
относно оборудването с техническо средство 
за определяне на маршрута и § 25, т. 1 от
носно чл. 38, ал. 2 относно интерактивните 
видеоклипове, които влизат в сила 24 месеца 
след обнародването є в „Държавен вестник“;

2. параграф 13, т. 3 относно чл. 19, ал. 7 
относно подаване на документи по електро
нен път, който влиза в сила 12 месеца след 
обнародването є в „Държавен вестник“.“

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

обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:  

Николай Събев
4236

цел търговско дружество, кооперация или 
юридическо лице с нестопанска цел, а в 
случаите на чуждестранно юридическо 
лице – уникален номер или други данни 
съгласно националното законодателство;“.

§ 2. В чл. 9, ал. 4, т. 3 буква „б“ се из
меня така:

„б) идентификатор на клона на юриди
ческото лице – ЕИК по БУЛСТАТ на клона 
на юридическото лице или ЕИК на вписан 
в търговския регистър и регистъра на юри
дическите лица с нестопанска цел клон на 
чуждестранен търговец.“

§ 3. В чл. 28, ал. 2 думите „чл. 76, ал. 2 
от Правилника за администрацията в съди
лищата“ се заменят с „чл. 80, ал. 2 от Пра
вилника за администрацията в съдилищата“.

§ 4. В чл. 28, ал. 4 думите „чл. 76, ал. 1 
от Правилника за администрацията в съди
лищата“ се заменят с „чл. 80, ал. 1 от Пра
вилника за администрацията в съдилищата“.

§ 5. В чл. 31, ал. 1 думите „в съдилища 
с брой на магистратските длъжности, равен 
или поголям от петдесет, административ
ният ръководител на съответния съд може 
да определи техническото създаване на дело 
да се извършва и от съдебни служители“ 
се заменят с „дейността по техническото 
създаване и случайното разпределение на 
делата може да се възложи на съдебен слу
жител въз основа на мотивирана заповед на 
административния ръководител“.

§ 6. В чл. 46 се правят следните измене
ния и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След окончателното му изготвя

не електронният документ се подписва с 
електронен подпис съгласно изискванията 
на правилника по чл. 360к от Закона за 
съдебната власт.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Подписаният от или за всички участва

щи съдии и служители електронен документ 
се регистрира в информационната система 
на органа на съдебната власт след нарочно 
действие на потребител чрез създаването на 
уникален регистров номер по чл. 22, ал. 1, 
т. 6 или 7 и след регистрирането си не може 
да се заменя.“

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Чрез електронен печат върху подпи

сания електронен документ се отразяват 
генерираният при регистрацията уникален 
регистров номер и дата, текстови данни за 
подписалите го съдии и служебни служители 
и за свързаните особени мнения.“

Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от обнародва

нето є в „Държавен вестник“.
Представляващ ВСС: 

Боян Магдалинчев
4124
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ 
НАДЗОР

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дей-
ността на колективните инвестиционни схеми, 
управляващите дружества, националните 
инвестиционни фондове и лицата, управля-
ващи алтернативни инвестиционни фондове  
(oбн., ДВ, бр. 85 от 2011 г.; изм., бр. 52 от 

2015 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2016 г.)

§ 1. В наименованието на наредбата след 
думите „националните инвестиционни фон
дове“ се поставя запетая и се добавя „алтер
нативните инвестиционни фондове“. 

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

1. В т. 2 думите „дейността на колективните 
инвестиционни схеми“ и запетаята след тях 
се заличават.

2. В т. 6 думата „проспектите“ се заменя с 
„проспекта, документа с ключова информа
ция за инвеститорите“, запетаята след думата 
„отчетите“ се заменя със съюза „и“, а думата 
„рекламни“ се заменя с „маркетингови“.

3. В т. 9 след думите „управляващите 
дружества“ се поставя запетая и се добавя 
„алтернативните инвестиционни фондове“.

§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Писменият договор по чл. 35а, ал. 2 

от Закона за дейността на колективните ин
вестиционни схеми и на други предприятия 
за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) 
трябва да съдържа елементите по чл. 2 от 
Делегиран регламент (ЕС) 2016/438 на Коми
сията от 17 декември 2015 г. за допълнение 
на Директива 2009/65/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на за
дълженията на депозитарите (ОВ, L 78/11 от 
24 март 2016 г.).“

§ 4. Членове 4 – 7 се отменят.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 5 думата „прилага“ се заменя с 

„прилагат“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато управляващо дружество за 

сметка на управлявана от него колективна 
инвестиционна схема извършва суап за обща 
доходност или инвестира в други деривативни 
финансови инструменти с подобни характе
ристики, по отношение на тези активи от 
портфейла на колективната инвестиционна 
схема се прилагат чл. 45 – 49 ЗДКИСДПКИ.“

§ 6. В чл. 15 в текста преди т. 1 след думата 
„отговаря“ се добавя „на“.

§ 7. В чл. 16 ал. 1 се отменя.
§ 8. В чл. 19, ал. 2 думите „чл. 17, ал. 1, 

т. 1 – 3, букви „а“ – „в“ се заменят с „чл. 17, 
ал. 1, т. 1 – 3“.

§ 9. Член 21а се изменя така:
„Чл. 21а. (1) Колективна инвестиционна 

схема, която инвестира при условията на 

чл. 46 ЗДКИСДПКИ, ясно посочва това в 
проспекта си.

(2) Колективната инвестиционна схема не 
може да инвестира във финансов индекс, който 
има само един компонент, чието въздейст
вие върху общата възвращаемост на индекса 
надвишава изискванията за диверсификация 
на портфейла. При инвестиция в индекс с 
ливъридж при спазването на изискването по 
изречение първо се взима предвид ливъриджът.

(3) Колективната инвестиционна схема 
може да инвестира чрез договори върху сто
кови индекси само когато тези индекси се 
състоят от различни стоки. Подкатегориите 
на една стока следва да бъдат разглеждани 
като една и съща стока при изчисляване на 
ограниченията за диверсификация само ако 
са тясно свързани помежду си. По отношение 
на корелационния коефициент два компонента 
на стоковия индекс, които са подкатегории на 
една и съща стока, не следва да се разглеждат 
като силно зависими, ако 75 % от наблюдава
ните стойности на този коефициент са под 0,8. 
Стойностите на корелационния коефициент 
по изречение трето следва да се изчисляват 
едновременно въз основа на равно претеглени 
дневни възвращаемости на съответните цени 
на стоките и въз основа на плъзгащ се времеви 
прозорец от 250 дни през петгодишен период. 

(4) Колективната инвестиционна схема 
трябва да може да докаже, че даден индекс от
говаря на критериите по чл. 46 ЗДКИСДПКИ 
и чл. 19, в това число, че са база за сравнение 
на пазара, за който се отнася. За тази цел: 

1. индексът следва да има ясна единствена 
цел, за да представлява адекватна база за 
сравнение на пазара; 

2. инвеститорите и компетентните органи 
следва да са наясно относно съвкупността 
от компонентите на индекса и да знаят на 
каква база тези компоненти са подбрани за 
стратегията; 

3. ако управлението на паричните средства е 
включено като част от стратегията за индекса, 
колективната инвестиционна схема трябва да 
докаже, че това не засяга обективния характер 
на методологията за изчисляване на индекса. 

(5) Индексът не следва да се разглежда 
като адекватна база за сравнение на пазара, 
ако е бил създаден и изчислен по искане 
на един участник или на много малък брой 
участници на пазара и в съответствие със 
спецификациите на тези участници на пазара. 

(6) В проспекта на колективната инвес
тиционна схема се посочва честотата на 
ребалансиране и нейното въздействие върху 
разходите в рамките на стратегията. 

(7) Колективната инвестиционна схема 
не може да инвестира във финансов индекс, 
чиято честота на ребалансиране не дава на 
инвеститорите възможност да репликират 
финансовия индекс. Такива са индекси, кои
то се ребалансират в течение на деня или 
ежедневно. Техническите промени във финан
совите индекси, извършени в съответствие с 
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публично достъпни критерии, не следва да 
се считат за ребалансиране по смисъла на 
изречение първо.

(8) Колективната инвестиционна схема не 
инвестира във финансови индекси, за които 
пълната методология за изчисляване на индек
са, даваща възможност на инвеститорите да 
репликират финансовия индекс, не е разкрита 
от доставчика на индекса. Това включва пре
доставяне на подробна информация относно 
компонентите на индекса, изчисляване на 
индекса (в това число ефект от ливъриджа 
в индекса), методологии на ребалансиране, 
промени на индекса и данни за евентуални 
оперативни трудности при предоставяне на 
своевременна или точна информация. В мето
дологиите за изчисляване на индекса не трябва 
да липсват важни параметри или елементи, 
които да бъдат взети предвид от инвеститорите 
за репликиране на финансовия индекс. Тази 
информация следва да бъде лесно достъпна 
и безплатна за инвеститорите и очакваните 
инвеститори. Информацията за резултатите 
от индекса се предоставя безплатно на ин
веститорите.

(9) Колективната инвестиционна схема не 
може да инвестира във финансови индекси, 
които не публикуват своите компоненти за
едно със съответните теглови коефициенти. 
Информацията по изречение първо се предос
тавя по лесно достъпен начин и безплатно на 
настоящи и очаквани инвеститори. Тегловите 
коефициенти може да се публикуват след всяко 
ребалансиране с обратна сила. Информацията 
по изречение трето обхваща предходния пери
од след последното ребалансиране и включва 
всички нива на индекса.

(10) Колективната инвестиционна схема 
не инвестира във финансови индекси, чиято 
методология за подбора и ребалансирането 
на компонентите не се основава на набор от 
предварително определени правила и обек
тивни критерии.

(11) Колективната инвестиционна схема 
не инвестира във финансови индекси, чийто 
доставчик приема плащания от потенциал
ни компоненти на индекса за включване в 
индекса.

(12) Колективната инвестиционна схема 
не инвестира във финансови индекси, чиято 
методология за изчисляване на индекса дава 
възможност за ретроспективни промени в 
публикуваните преди това стойности на ин
декса („обратно попълване“).

(13) Колективната инвестиционна схема 
се отнася с дължимата документирана грижа 
към качеството на индекса, като вземе под 
внимание дали методологията за изчисляване 
на индекса включва адекватно обяснение на 
тегловите коефициенти и класификацията на 
компонентите въз основа на инвестиционната 
стратегия и дали индексът представлява адек
ватен бенчмарк. Дължимата грижа следва да 
обхваща и въпроси, свързани с компонентите 
на индекса. Колективната инвестиционна 

схема следва да направи и оценка на достъп
ността на информацията относно индекса, в 
това число:

1. дали има ясно и подробно описание на 
бенчмарка;

2. дали има независим одит и обхвата на 
такъв одит; 

3. честотата на публикуване на индекса и 
дали тя ще повлияе на способността на ко
лективната инвестиционна схема да изчисли 
нетната є стойност на активите. 

(14) Колективната инвестиционна схема 
гарантира, че финансовият индекс подлежи 
на независима оценка.“

§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „в чужбина“ 

се заличават;
б) в т. 1 думите „в деня на“ се заменят със 

„за деня, към който се извършва“;
в) в т. 2 думите „пазарът не е затворил 

до 15 ч. в деня на оценката“ се заменят с 
„мястото за търговия не работи в деня, към 
който се извършва оценката“;

г) точка 3 се отменя.
§ 11. В чл. 27, т. 3 думите „работния ден, 

предхождащ деня на оценката, ако мястото 
за търговия не е затворило до 15 ч. българско 
време“ се заменят с „последния работен ден, 
ако мястото за търговия не работи в деня, 
към който се извършва оценката“.

§ 12. В чл. 31 навсякъде думите „деня на 
оценката“ се заменят с „деня, към който се 
извършва оценката“.

§ 13. В чл. 32 се създава т. 5:
„5. за справедливата стойност на финансови 

инструменти на дружества, които са обявени 
в несъстоятелност, се използва коефициент 
нула, съответно се приема, че тяхната спра
ведлива стойност е нула.“

§ 14. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) Вътрешните правила за управление 

на риска уреждат ефективни процедури за 
установяване на рисковете, с помощта на 
които управляващото дружество може за 
всяка управлявана колективна инвестиционна 
схема да оцени степента, в която съответната 
колективна инвестиционна схема е изложена 
на пазарен риск, ликвиден риск, рискове за 
устойчивостта и риск на насрещната страна, 
както и на всички други рискове, включи
телно оперативните рискове, които могат да 
бъдат съществени за съответната колективна 
инвестиционна схема.“

§ 15. В чл. 38 ал. 2 се изменя така:
„(2) Периодичният преглед, контрол и 

оценка по ал. 1 за съответната година се из
вършват в срок 90 дни от края на годината и 
се документират, като се посочва датата на 
извършването им.“

§ 16. В чл. 41 се създава ал. 6:
„(6) Когато управляващото дружество де

легира функции по управление на портфейл 
на колективна инвестиционна схема на трето 
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лице, следва да гарантира, че третото лице 
спазва изискванията за независимост по 
чл. 45г, с оглед недопускане на зависимост и 
прекаленото повлияване от извършените от 
третото лице стрес тестове.“

§ 17. В чл. 43, ал. 2 думата „страница“ се 
заменя със „страницата“, а накрая се добавя 
„и следва да остане налична до извършване 
на следващия преглед“.

§ 18. В чл. 44, ал. 3, т. 3 думите „при необ
ходимост периодични стрес тестове“ се заме
нят с „периодични, но не помалко от веднъж 
годишно, стрес тестове на ликвидността“.

§ 19. В чл. 45 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Управляващото дружество може да 

извършва стрес тест на ликвидността на всеки 
три месеца или почесто, или при възникване 
на необходимост, като причините за опреде
лянето на пониска или повисока честота 
се посочват в политиката по чл. 45б, ал. 1.“

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При определяне честотата на из

вършване на стрес тестове на ликвидността 
управляващото дружество взема предвид 
ликвидността на колективната инвестиционна 
схема и нейните активи, факторите, описани 
в т. 27 от Насоките относно стрес тестове
те за ликвидност в ПКИПЦК и АИФ, като 
честотата на извършване на стрес тестове на 
ликвидността следва да бъде адаптирана към 
вида и характеристиките на колективната 
инвестиционна схема, без да се възприема 
универсален подход към всички управлявани 
средства.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея 

думите „ал. 2 и 4“ се заменят с „ал. 3 и чл. 44, 
ал. 3, т. 3“, думата „него“ се заменя с „тях“, 
а думите „процедурите по ал. 1“ се заменят 
с „политиката по чл. 45б, ал. 1“.

§ 20. Създават се чл. 45а – 45е:
„Чл. 45а. (1) Управляващо дружество на 

фонд на паричния пазар провежда стрес тес
тове при спазване изискванията на чл. 28 от 
Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския пар
ламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно 
фондовете на паричния пазар (OB, L 169/8 от 
30 юни 2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/1131), като 
се ръководи от общите референтни парамет
ри за сценариите, които да бъдат включени 
в стрес тестовете, определени в Насоките за 
сценариите, използвани при стрес тестовете, 
съгласно чл. 28 от Регламента относно фон
довете на паричния пазар (ESMA3449115).

(2) Сценариите за стрес тестовете на фонд 
на паричния пазар е необходимо да изследват 
въздействието на различните фактори, посо
чени в чл. 28, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2017/1131, както по отношение на портфейла 
или нетната стойност на активите му, така и 
по отношение на способността на управлява
щото дружество да изпълни всички поръчки 
за обратно изкупуване.

(3) При извършване на стрес тестовете уп
равляващото дружество следва да се съобрази 
освен с изброените в чл. 28, параграф 1 от 
Регламент 2017/1131 фактори, така и с всички 
други относими фактори, отчитайки специ
фичните особености на управлявания фонд 
на паричния пазар.

(4) Управляващото дружество на фонд на 
паричния пазар провежда сценарии с различ
ни степени на сложност, които обединяват 
всички съотносими фактори, като не трябва 
да провежда само отделни стрес тестове за 
всеки фактор. 

(5) Резултатите от разиграните общи ре
ферентни сценарии за стрес тестове по чл. 28 
от Регламент (ЕС) 2017/1131 се отразяват в 
образеца, представляващ приложение към 
Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/708 на 
Комисията от 17 април 2018 г. за определяне 
на технически стандарти за изпълнение по 
отношение на образеца, който трябва да се 
използва от лицата, управляващи фондове 
на паричния пазар, когато докладват пред 
компетентните органи по силата на чл. 37 
от Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския 
парламент и на Съвета (OB, L 119/5 от 15 май 
2018 г.).

Чл. 45б. (1) Политиката за провеждане на 
стрес тестове за ликвидност на колективната 
инвестиционна схема, която управляващото 
дружество приема и прилага, включва най
малко следното:

1. модели на стрес тестовете за ликвидност, 
в които се определя следното:

a) рисковите фактори, които могат да окажат 
влияние върху ликвидността на колективната 
инвестиционна схема;

б) видовете сценарии, които да се използват, 
и степента на тяхната тежест;

в) различните резултати и показатели, които 
трябва да бъдат наблюдавани въз основа на 
резултатите от стрес теста на ликвидността;

г) докладването на резултатите от стрес 
тестовете на ликвидността, резултатите и 
показателите по отношение на управлението; 

д) начина, по който резултатите от стрес 
тестa на ликвидността се използват от управ
лението на риска, управлението на портфейла 
и от управляващото дружество;

2. определяне на ролята на висшето ръко
водство в процеса;

3. административни звена и управленски 
функции, ангажирани и отговорни за нейното 
изпълнение;

4. взаимодействието с други процедури за 
управление на ликвидния риск, включително 
плановете за действие в извънредни ситуации 
и функцията по управление на портфейла;

5. изискване за редовно вътрешно отчитане 
на резултатите за стрес тестa на ликвидността, 
в което се посочват честотата на докладване 
и получателите на доклада;

6. периодичен преглед и документиране на 
резултатите от прилагане на политиката за 
провеждане на стрес тестове за ликвидност и 
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процедура за изменение на политиката, когато 
това се изисква от прегледа;

7. обстоятелствата, които изискват интен
зивни мерки, включително при нарушаване 
на ограниченията/праговете на ликвидност;

8. първоначално утвърждаване на моделите 
на стрес тестa на ликвидността и обоснова
ващите ги допускания, които следва да се 
извършват независимо от управлението на 
портфейла;

9. видовете и тежестта на използваните 
сценарии за стрес тестове и причините за 
техния избор;

10. използваните допускания, свързани с 
наличието на сценариите, тяхната обосновка 
и честотата на тяхното преразглеждане;

11. честотата на извършване на стрес тес
товете на ликвидността и причините за избор 
на тази честота;

12. методите за ликвидиране на активи, 
включително ограниченията и използваните 
допускания.

(2) Когато за няколко колективни инвести
ционни схеми се създава една обща политика 
по ал. 1, в нея изрично се посочват фондовете, 
за които е приложима.

(3) Управляващото дружество гарантира, 
че стрес тестът на ликвидността е съобразен с 
рисковия профил на всяка колективна инвес
тиционна схема, използва широк спектър от 
сценарии, който обхваща по подходящ начин 
разнообразието от рискове, отчита основните 
фактори на ликвидния риск и предоставя 
информация, даваща възможност за послед
ващи действия от страна на управляващото 
дружество.

Чл. 45в. (1) Управляващото дружество 
съобразява по подходящ начин стрес теста 
на ликвидността за всяка колективна инвес
тиционна схема, като отчита:

1. видовете и тежестта на сценариите, които 
се използват за създаване на неблагоприятни 
условия, трябва да са достатъчно тежки, но 
реалистични, и да се основават на ликвидните 
рискове, произтичащи от активите и пасивите 
на счетоводния баланс на колективната ин
вестиционна схема, както и от цялостния є 
ликвиден профил;

2. допусканията относно поведението на 
инвеститорите (брутни и нетни обратни из
купувания) и ликвидиране на активи;

3. сложността на модела на стрес теста 
на ликвидността, която трябва да отчита 
инвестиционната стратегия на колективната 
инвестиционна схема в цялост, състава на 
портфейла, инструментите за управление на 
ликвидността и използването на ефективни 
техники за управление на портфейла;

4. при стрес тест на ликвидността на бор
сово търгуван фонд се отчитат неговите осо
бености, ролята на оторизираните участници, 
моделите за обратно изкупуване и моделите 
на възпроизвеждане;

5. рисковете, свързани с инвестиции в по
малко ликвидни активи и пасиви.

(2) При извършване на стрес тест на лик
видността следва да се използват хипотетични 
и исторически сценарии и когато е целесъоб
разно – обратно стрес тестване. Когато се 
използва обратно стрес тестване, следва да се 
симулира процес на ликвидация на активи, 
който отразява начина, по който управля
ващото дружество би ликвидирало активи в 
период на извънредно напрежение на пазара. 
При обратното стрес тестване следва да се 
вземе предвид третирането на оставащите, 
както и на извършващите обратно изкупу
ване притежатели на дялове, както и ролята 
на разходите по сделките и дали ще бъдат 
приети или не цените за спешна продажба.

(3) Колективните инвестиционни схеми, 
чиито инвестиционни стратегии ги излагат 
на рискове с ниска степен на вероятност, но 
с потенциално голямо въздействие, следва да 
отделят специално внимание на използване
то на обратно стрес тестване за оценка на 
последиците от извънредно пазарно събитие 
върху техните ликвидни профили.

(4) Разпоредбите на чл. 41, ал. 6 и чл. 45б 
се прилагат за фондовете на паричния пазар, 
без да се засягат Регламент (ЕС) 2017/1131 и 
насоките на ЕОЦКП, приложими изключи
телно за фондовете на паричния пазар, които 
са с поголяма тежест, в случай че възникнат 
евентуални противоречия.

(5) Управляващото дружество може да 
извърши стрес тест на ликвидността едновре
менно за няколко колективни инвестиционни 
схеми, когато прецени, че това е подходящо 
за тези колективни инвестиционни схеми чрез 
прилагането на един и същи стрес тест за 
ликвидност спрямо повече от една колективна 
инвестиционна схема със сходни стратегии и 
експозиции.

Чл. 45г. Управляващото дружество пред
приема необходимите мерки срещу възникване 
на конфликт на интереси с цел осигуряване 
независимото функциониране на звеното за 
управление на риска, включително от функция
та по управление на портфейл, във връзка с 
провеждане на стрес тестовете за ликвидност, 
като тези мерки включват следното:

1. предотвратяване предоставянето на въз
можност на други страни, като персонал за 
управление на портфейли или трети лица, на 
които са делегирани функции по управление 
на портфейли, да упражняват неправомерно 
влияние върху изпълнението на стрес тестовете 
за ликвидност, включително разчитане на ре
шения, свързани с ликвидността на активите; 

2. управление на информацията относно 
стрес тестовете, така че, ако информацията 
се споделя с клиент, да се гарантира, че това 
не би било в противоречие със задължение
то на управляващото дружество да третира 
справедливо всички инвеститори по начина, 
по който оповестява информацията относно 
колективната инвестиционна схема.



СТР.  20  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 55

Чл. 45д. (1) За извършения стрес тест на 
ликвидността звеното по чл. 41 изготвя и 
предоставя на управителния орган на уп
равляващото дружество доклад, съдържащ 
резултати, които:

1. удостоверяват дали ликвидността на 
колективната инвестиционна схема съответ
ства на приложимите правила и условията за 
обратно изкупуване, предвидени в документа
цията на колективната инвестиционна схема;

2. допринасят за управлението на лик
видността на колективната инвестиционна 
схема в найдобър интерес на инвеститорите, 
включително при планирането на периоди на 
повишен риск, свързан с ликвидността;

3. спомагат за идентифициране на потен
циални слабости в ликвидността на дадена 
инвестиционна стратегия и съдействат при 
вземането на инвестиционни решения;

4. подпомагат наблюдението и вземането 
на решения за управление на риска, включи
телно определянето на съответни вътрешни 
ограничения от страна на управляващото 
дружество по отношение на ликвидността 
на колективната инвестиционна схема като 
допълнителен инструмент за управление на 
риска;

5. подпомагат управляващото дружество 
при подготовката на колективната инвес
тиционна схема за криза и за планиране на 
действия при извънредни ситуации.

(2) Докладът по ал. 1 се представя в Ко
мисията в срока по чл. 45, ал. 5.

(3) Резултатите от стрес теста на ликвид
ността следва да докажат, че управляващото 
дружество е в състояние да преодолее огра
ниченията, свързани с наличието на данни, 
включително чрез избягване на оптимис
тичните допускания, чрез обосноваване на 
използването на модели за стрес тест на 
ликвидността на трети страни, включително 
когато моделът е разработен от трето лице, 
управляващо портфейл, както и чрез извърш
ване на експертна оценка на качеството.

(4) Подходящите намаления на ликвидност
та на активите следва да бъдат симулирани 
както при нормални, така и при неблагопри
ятни пазарни условия, особено когато исто
рическите данни не предоставят достатъчно 
силни примери за неблагоприятни условия. 
Не следва да се допуска, че портфейлът може 
да бъде ликвидиран при пълен среднодневен 
търгуван обем на даден актив, освен ако та
кова допускане може да бъде оправдано въз 
основа на емпирични доказателства.

(5) Управляващото дружество следва да 
оцени времето и/или разходите за ликви
дация на активите в даден портфейл, както 
и дали подобна дейност би била допустима, 
като отчете:

1. целите и инвестиционната политика на 
колективната инвестиционна схема;

2. задължението за управление на колек
тивната инвестиционна схема в интерес на 
инвеститорите;

3. всякакви приложими задължения за лик
видиране на активи при ограничени разходи;

4. задължението за поддържане на риско
вия профил на колективната инвестиционна 
схема след ликвидацията на част от нейните 
активи.

(6) При извършване на оценката по ал. 5 
управляващото дружество следва да вземе 
предвид съответно посоченото в т. 43 – 48 от 
Насоките относно стрес тестовете за ликвид
ност в ПКИПЦК и АИФ.

(7) При стрес тестването на ликвидността 
следва да бъдат включени сценарии, свързани 
с пасивите на колективната инвестиционна 
схема, включително обратно изкупуване и 
други потенциални източници на риск за 
ликвидността, които произтичат от стра
ната на пасива на счетоводния баланс на 
колективната инвестиционна схема, както 
и рисковите фактори, свързани с вида на 
инвеститора и концентрацията, в съответ
ствие с характера, мащаба и сложността на 
фонда. Управляващото дружество следва да 
включи в стрес тестовете за ликвидността и 
сценарии, свързани с други видове пасиви в 
нормални и неблагоприятни условия, когато 
това е подходящо.

(8) За определяне цялостното въздействие 
върху ликвидността на колективната инвес
тиционна схема управителният орган на уп
равляващото дружество следва да комбинира 
правилно резултатите от стрес тестването на 
ликвидността, след като поотделно са подло
жени на стрес тестове активите и пасивите в 
счетоводния баланс на колективната инвести
ционна схема. В зависимост от резултата от 
стрес тестването и определеното въздействие 
върху ликвидността на фонда управляващото 
дружество следва да извърши оценка относно 
необходимостта от засилено наблюдение на 
колективната инвестиционна схема, съответно 
планиране на действия при кризи и извън
редни ситуации.

Чл. 45е. При създаването на нова колек
тивна инвестиционна схема управляващо
то дружество в производството по чл. 12 
ЗДКИСДПКИ е необходимо:

1. да може да докаже, че основните елемен
ти на фонда, включително неговата стратегия 
и честотата на сделките, позволяват той да 
остане достатъчно ликвиден при нормални и 
неблагоприятни пазарни условия; 

2. при необходимост да предприема стрес 
тестове за ликвидност за активите, използвай
ки модела на портфейла, както и за пасивите, 
като включи очаквания профил на фонда, 
както от ранните, така и от покъсните етапи 
на съществуването му.“

§ 21. В чл. 48а се правят следните изме
нения и допълнения:

1. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „ликвидност“ се по

ставя тире и се добавя „всяко обезпечение, 
което не е получено в парични средства, следва 
да има висока ликвидност и да се търгува на 
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регулиран пазар или в многостранна систе
ма за търговия с прозрачно определяне на 
цените, така че да може да бъде продадено 
бързо на цена, близка до остойностяването 
преди продажбата; полученото обезпечение 
следва да отговаря на изискванията на чл. 49 
ЗДКИСДПКИ“;

б) в т. 2 след думата „оценяване“ се поставя 
тире и се добавя „полученото обезпечение 
следва да бъде оценявано наймалко един 
път на ден и активи, показващи голяма из
менчивост на цената, не следва да се приемат 
като обезпечение, освен ако не са предвидени 
достатъчно консервативни равнища на евен
туални загуби“;

в) в т. 3 след думите „качество на емитен
та“ се поставя тире и се добавя „полученото 
обезпечение следва да е с високо качество“;

г) в т. 4 след думите „корелация“ се поставя 
тире и се добавя „обезпечението, получено от 
колективната инвестиционна схема, следва да 
бъде издадено от субект, който е независим 
от контрагента и от който се очаква да не 
прояви силна зависимост от резултатите от 
дейността на контрагента“;

д) в т. 5 след думите „диверсификация на 
обезпечението“ се поставя тире и се добавя 
„обезпечението следва да бъде диверсифи
цирано по отношение на държави, пазари и 
емитенти, като рискът за даден емитент не 
надхвърля 20 % от нетната стойност на акти
вите на колективната инвестиционна схема“;

е) в т. 6 след думата „обезпечението“ 
се поставя тире и се добавя „тези рискове 
следва да са идентифицирани, управлявани и 
смекчени посредством процеса за управление 
на риска“.

2. В ал. 9, т. 2 думите „извършени в съ
ответствие с ал. 5“ и запетаята пред тях се 
заличават.

§ 22. В чл. 51 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „стра

ни,“ се добавя „или обратни репо сделки“ и 
се поставя запетая, а думата „ограничения“ 
се заменя с „условия“;

б) точка 1 се изменя така:
„1. договорът изрично да предвижда въз

можност за предсрочното му прекратяване 
от страна на колективната инвестиционна 
схема, при което същата да изкупи обратно 
дадените в заем финансови инструменти, 
предмет на договора, или да получи обратно 
пълната парична сума;“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Срочни репо сделки и обратни репо 

сделки, чиято продължителност не надвишава 
седем дни, се считат за сделки, чиито усло
вия позволяват колективната инвестиционна 
схема по всяко време да изкупи обратно 
активите.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 23. Член 52 се изменя така:

„Чл. 52. Колективната инвестиционна схема 
може да сключва репо сделки за продажба 
на финансови инструменти с уговорка за 
обратното им изкупуване от страна на ко
лективната инвестиционна схема на цена и в 
срок, определени в договора между страни
те. При настъпване на падежа колективната 
инвестиционна схема е длъжна да разполага 
с достатъчно средства за изплащането на 
сумата, договорена за обратното изкупуване 
на финансовите инструменти.“

§ 24. В чл. 53 думата „заместникпредсе
дателя“ се заменя с „Комисията“, а думата 
„него“ се заменя с „нея“.

§ 25. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Заместникпредседателят“ 

се заменя с „Комисията по предложение на 
заместникпредседателя“.

2. В ал. 2 думата „заместникпредседателя“ 
се заменя с „Комисията“.

§ 26. В чл. 57 думите „на заместникпред
седателя“ се заменят с „в Комисията“.

§ 27. В чл. 58, ал. 2 думата „заместник
председателя“ се заменя с „Комисията“.

§ 28. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дейността по издаване (продажба) и 

обратно изкупуване на дялове на колективна 
инвестиционна схема се осъществява чрез 
управляващо дружество въз основа на писмен 
договор или договорпоръчка по чл. 65, ал. 1 
с клиента. Управляващото дружество сключ
ва договора, съответно договорапоръчка по 
изречение първо, на адреса на управление, 
както и на посочените в проспекта на ко
лективната инвестиционна схема места за 
подаване на поръчки, освен ако договорът, 
съответно договорътпоръчка, не се сключва 
по електронен път или чрез друга форма без 
присъствието на клиента.“

2. Алинея 2 се отменя.
§ 29. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „както и индикативната 

нетна стойност на активите на борсово тър
гувания фонд“, както и запетаите преди и 
след тях се заличават.

2. Алинея 4 се отменя.
§ 30. В чл. 65 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „даващо“ се заменя с 

„подаващо“;
б) в т. 3 думата „получаващо“ се заменя 

с „приемащо“;
в) точка 4 се изменя така:
„4. номера, датата и часа на подаване на 

поръчката“;
г) в т. 7 думите „датата на“ се заменят със 

„срока за“.
2. В ал. 4 думата „архивира“ се заменя със 

„съхранява“, думите „ал. 4 или“ се заменят 
с „ал. 3, съответно“ и се създават изречение 
второ и трето: „Ако пълномощното е с мно
гократно действие, управляващото дружество 
съхранява копие от него, заверено от пълно
мощника и от лицето, приемащо поръчката. 
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Заверката се извършва с полагане на надпис 
„вярно с оригинала“, дата и подпис на лицата.“

§ 31. В чл. 66 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 7:
а) в т. 3 и 4 навсякъде думата „нарежда

нето“ се заменя с „поръчката“;
б) в т. 6 думата „продажба“ се заменя със 

„записване“;
в) в т. 7 след думите „броя на“ се добавя 

„записаните или обратно изкупени“, а думата 
„дяловете“ се заменя с „дялове“;

г) в т. 11 думите „разходите и“ се заменят 
с „разходи, и“.

2. В ал. 8 думите „притежател на дялове“ 
се заменят с „клиент“, а думите „притежателя 
на дялове“ се заменят с „клиента“.

3. В ал. 9 думите „притежателя на дялове“ 
се заменят с „клиента“.

§ 32. В чл. 67 думите „ , специално откри
та за тази цел в депозитаря на колективната 
инвестиционна схема“ и запетаята след тях 
се заличават.

§ 33. В чл. 71 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Проспектът на колективна инвести

ционна схема със следване на индекс и про
спектът на колективна инвестиционна схема 
със следване на индекс с ливъридж включва 
допълнително информацията съгласно при
ложение № 3.“

2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Проспектът на колективна инвестици

онна схема, използваща суап за обща доходност 
или други деривативни финансови инстру
менти със същите характеристики, включва 
освен информацията по ал. 1 и информацията 
съгласно приложение № 4.

(4) Проспектът на колективна инвести
ционна схема, която сключва сделки за фи
нансиране с ценни книжа и суапове за обща 
доходност, съдържа информация за сделките 
за финансиране с ценни книжа и суаповете за 
обща доходност, които са допустими за колек
тивната инвестиционна схема в съответствие 
с раздел Б на приложението към Регламент 
(ЕС) 2015/2365 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно 
прозрачността при сделките за финансиране 
с ценни книжа и при повторното използване, 
и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 
(ОВ, L 337/1 от 23 декември 2015 г.) (Регламент 
(ЕС) 2015/2365).“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 5.
4. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) Документът с ключова информация за 

инвеститорите задължително съдържа ясно 
предупреждение, в случай че колективната 
инвестиционна схема допуска начисляване и 
изплащане на такси за постигнати резултати 
и в периоди на отрицателно представяне на 
колективната инвестиционна схема.

(7) В случай че таксите за постигнати 
резултати, удържани от инвеститорите, се 

изчисляват въз основа на пазарен индекс, в 
проспекта и документа с ключова информация 
за инвеститорите задължително се посочват 
името на пазарния индекс и миналите резул
тати спрямо него.

(8) В случаите по чл. 138в, ал. 5 проспектът 
на колективна инвестиционна схема следва да 
съдържа обосновка на избрания референтен 
показател.

(9) В проспекта на колективната инвести
ционна схема, за която е предвидена такса 
за постигнати резултати, следва ясно да се 
посочи цялата необходима информация, за да 
могат инвеститорите правилно да разберат 
модела на таксата за постигнати резултати 
и методиката за нейното изчисляване, която 
включва описание на метода за изчисляване 
на таксите за постигнати резултати с посоч
ване на конкретните параметри и датата, на 
която се изплаща таксата. Проспектът следва 
да включва конкретни примери за това как 
ще бъде изчислявана таксата за постигнати 
резултати, даващи на инвеститорите ясна 
представа за модела на таксите за постигнати 
резултати, особено когато този модел допуска 
начисляването на такси за постигнати резул
тати в случай на отрицателни резултати.“

§ 34. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 3 изречение първо се заличава.
§ 35. В чл. 73 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. в случаите, когато колективната инвести

ционна схема инвестира значителна част от акти
вите си по реда на чл. 48, ал. 4 ЗДКИСДПКИ –  
информацията за максималния процент на 
начислените такси за управление, събрани 
както от самата колективна инвестиционна 
схема, така и от колективните инвестиционни 
схеми или предприятия за колективно инве
стиране, в които тя инвестира;“.

2. Създават се т. 7 – 8:
„7. информация относно метода, използван 

за изчисляване на общата рискова експозиция, 
съгласно Насоките на CESR за измерване на 
риска и изчисляване на общата рискова експо
зиция и риска на насрещната страна при колек
тивните инвестиционни схеми (CESR/10788),  
в случай че в инвестиционната политика на 
колективната инвестиционна схема изрично 
е предвидена възможността за инвестиране в 
деривативни финансови инструменти;

8. информация относно въздействието на 
таксите за постигнати резултати върху колек
тивната инвестиционна схема, която включва 
общия размер на начислените и/или изплатени 
такси за постигнати резултати през отчетния 
период, както и процента на таксите на база 
нетната стойност на класа дялове на колек
тивната инвестиционна схема.“

§ 36. В чл. 74, ал. 1 думите „1 и“ се за
личават.

§ 37. В чл. 75 се правят следните изменения 
и допълнения:
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1. В т. 2 накрая се добавя „и т. 8“.
2. Създава се т. 3:
„3. информация относно въздействието 

на таксите за постигнати резултати върху 
колективната инвестиционна схема, която 
включва общия размер на начислените и/или 
изплатени такси за постигнати резултати през 
отчетния период, както и процента на таксите 
на база нетната стойност на класа дялове на 
колективната инвестиционна схема.“

§ 38. В чл. 76 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Към годишния и шестмесечния отчет 

на колективна инвестиционна схема със след
ване на индекс, включително и на борсово 
търгуван фонд със следване на индекс, се 
представя информация относно големината 
на грешката от следване към края на отчи
тания период. Информацията по изречение 
първо към годишния отчет на колективната 
инвестиционна схема, съответно на борсово 
търгувания фонд със следване на индекс, 
включва и обяснение на отклонението между 
очакваната и постигнатата грешка от следване 
за съответния период, ако има такава, както и 
стойността и обяснение на годишната разлика 
на следването между резултатите от дейността 
на фонда и резултатите от следения индекс.“

2. Създава се ал. 4:
„(4) В годишния отчет на колективната 

инвестиционна схема се включва и инфор
мация относно:

а) рисковата експозиция, постигната посред
ством техники за ефективно управление на 
портфейла, съответно базисната експозиция, 
получена посредством деривативни финансови 
инструменти;

б) идентичността на контрагента на из
ползваните техники за ефективно управление 
на портфейла, съответно на контрагента на 
деривативните финансови инструменти;

в) вида и размера на обезпечението, полу
чено от колективната инвестиционна схема за 
намаляване на експозицията на контрагента, 
а когато полученото от емитент обезпечение 
надвишава 20 % от нетната стойност на акти
вите на колективната инвестиционна схема – и 
идентичността на емитента;

г) посочва се дали колективната инвести
ционна схема е изцяло обезпечена с ценни 
книжа, емитирани или гарантирани от дър
жава членка;

д) приходите в резултат на техники за ефек
тивно управление на портфейла за отчетния 
период заедно с направените преки и непреки 
оперативни разходи и платените такси.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 39. В чл. 77 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „наймалко 

два пъти“ се заменят с „един път“, а думите 
„на равни интервали от време“ се заменят с 
„в срока по чл. 64, ал. 2 ЗДКИСДПКИ“;

б) създава се т. 7:
„7. дата, за която са валидни определените 

стойности.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 40. Член 78 се отменя.
§ 41. В чл. 79 думите „чл. 72, ал. 1“ се за

менят с „чл. 60, ал. 1, т. 1 и 2 ЗДКИСДПКИ“.
§ 42. В чл. 81 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 думите „както и“ се заменят с 

„включително“, след думата „изявления“ се 
поставя запетая и се добавя „интервюта и 
презентации“, а след думите „договор за уп
равляващото дружество“ се поставя запетая и 
се добавя „както и маркетинговите съобщения 
за дейността на колективните инвестицион
ни схеми, изготвяни и разпространявани от 
трети лица, използвани от инвестиционното 
или управляващото дружество за маркетин
гови цели“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Привличането на инвеститори в колек

тивна инвестиционна схема чрез телефонни 
обаждания е допустимо само въз основа на 
предварително изготвена информация, която е 
одобрена по ал. 1 и е в пълно съответствие с 
Насоките относно маркетинговите съобщения 
съгласно Регламента относно трансграничното 
разпространение на фондове (ESMA3445
1272). За проведения телефонен разговор се 
изготвя и съхранява за период от поне 5 години 
запис, който при поискване се предоставя на 
инвеститора или заместникпредседателя.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из
меня така:

а) в текста преди т. 1 след думата „трябва“ 
се добавя „допълнително“;

б) създава се нова т. 2:
„2. потенциалният инвеститор се уведомява, 

че разговорът се записва;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя 

така:
аа) в текста преди буква „а“ накрая се 

добавя „ясно и точно“;
бб) създава се буква „д“:
„д) мястото, където са достъпни допълни

телна информация и документи за колектив
ната инвестиционна схема.“

§ 43. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. В маркетинговите съобщения и 

информационните материали на колективната 
инвестиционна схема, за която е предвидена 
такса за постигнати резултати, следва, ако е 
приложимо, ясно да се посочи цялата необхо
дима информация, за да могат инвеститорите 
правилно да разберат модела на таксата за 
постигнати резултати и методиката за нейното 
изчисляване, която включва описание на ме
тода за изчисляване на таксите за постигнати 
резултати с посочване на конкретните пара
метри и датата, на която се изплаща таксата.“

§ 44. В чл. 82а, ал. 1 думата „потвържда
ването“ се заменя с „одобрението“.

§ 45. В чл. 82в, ал. 1 и 2 след думите „бор
сово търгувания фонд“ се поставя запетая, 
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добавя се „под контрола на депозитаря“ и се 
поставя запетая.

§ 46. В чл. 82д се правят следните изме
нения:

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато акциите/дяловете на борсово 

търгувания фонд, закупени на вторичен пазар, 
не се изкупуват обратно от фонда, в проспек
та и маркетинговите съобщения на борсово 
търгувания фонд се включва предупреждение 
със следното съдържание: „Дяловете/акциите, 
закупени на вторичния пазар, не могат по 
принцип да се изкупуват обратно от борсово 
търгувания фонд. Инвеститорите трябва да 
купуват и продават дяловете на вторичен 
пазар с помощта на инвестиционен посред
ник и е възможно да дължат такси за това. 
Освен това инвеститорите е възможно да 
заплатят повече от текущата нетна стойност 
на активите, когато купуват дялове/акции 
на вторичен пазар, и да получат помалко от 
текущата нетна стойност на активите, когато 
ги продават.“

2. Алинея 5 се отменя.
§ 47. Член 82е се отменя.
§ 48. В глава втора се създава раздел XII 

с чл. 82ж:
„Раздел XII

Допълнителни изисквания към колективна 
инвестиционна схема със следване на индекс 

и със следване на индекс с ливъридж

Чл. 82ж. (1) Колективна инвестиционна 
схема със следване на индекс с ливъридж 
трябва да спазва ограниченията и правилата 
относно глобалната рискова експозиция, уста
новени в чл. 43 ЗДКИСДПКИ. Колективната 
инвестиционна схема изчислява глобалния 
си риск, като използва метода на поетите 
задължения или метода на стойност под риск 
(VaR) в съответствие с Насоките на CESR за 
измерване на риска и изчисляване на общата 
рискова експозиция и риска на насрещната 
страна при колективните инвестиционни схеми 
(CESR/10788). Ограничението за глобалната 
рискова експозиция се прилага и за колектив
ната инвестиционна схема, която репликира 
индекс с ливъридж.

(2) Колективна инвестиционна схема със 
следване на индекс и колективна инвестици
онна схема със следване на индекс с ливъридж 
включват в проспекта допълнителна инфор
мация съгласно приложение № 3.“

§ 49. В чл. 98, ал. 3 думата „потвърждава“ 
се заменя с „одобрява“.

§ 50. В чл. 107 се правят следните изме
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „по образец, 

одобрен от заместник председателят“ се за
личават;

б) в т. 4 думите „име (собствено, бащино 
и фамилно)“ се заменят с „имена“;

в) в т. 5 накрая се поставя запетая и се 
добавя „ако не е платена по електронен път“.

2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 преди думите „за из

даване на разрешение“ запетаята се заличава и 
се добавя „заявление“, а думите „заявление по 
образец, одобрен от заместникпредседателя“ 
и запетаята след тях се заличават;

б) в т. 1 думите „съвета на директорите“ 
се заменят с „управителния орган“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Не могат да бъдат назначавани за 

ликвидатори членове на управителния орган 
на инвестиционното дружество, на управля
ващото дружество, управлявало колективната 
инвестиционна схема, или други лица, ра
ботили по договор за инвестиционното дру
жество и управляващото дружество, спрямо 
които е установено системно нарушение на 
ЗДКИСДПКИ, ЗППЦК, ЗПФИ, отменения 
Закон за дружествата със специална инвес
тиционна цел, Закона за дружествата със спе
циална инвестиционна цел и за дружествaта 
за секюритизация и Закона за прилагане 
на мерките срещу пазарните злоупотреби с 
финансови инструменти или на актовете по 
прилагането им, както и на приложимите в 
сферата на капиталовите пазари регламенти 
на Европейския съюз.“

4. В ал. 4 се създава изречение второ: „Обя
вяването на поканата в търговския регистър 
в съответствие с чл. 267, изр. второ от ТЗ се 
извършва по партидата на управляващото 
дружество.“

§ 51. В чл. 108, изречение второ думите 
„Член 12, ал. 3 и 4“ се заменят с „Член 12, 
ал. 4 и 5“.

§ 52. В чл. 109, ал. 7 думите „Наредба 
№ 11 от 2003 г. за лицензите за извършване 
на дейност като регулиран пазар, за органи
зиране на многостранна система за търговия, 
за извършване на дейност като инвестиционен 
посредник, инвестиционно дружество, упра
вляващо дружество и дружество със специална 
инвестиционна цел (обн., ДВ, бр. 109 от 2003 г.; 
изм., бр. 84 и 104 от 2005 г., бр. 101 от 2006 г., 
бр. 83 от 2007 г.; попр., бр. 87 от 2007 г.; изм., 
бр. 28 от 2009 г.)“ се заменят с „Наредба № 11 
от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване 
на дейност като регулиран пазар, пазарен 
оператор, за организиране на многостранна 
система за търговия или организирана система 
за търговия, за извършване на дейност като 
инвестиционен посредник, инвестиционно 
дружество, управляващо дружество, дружество 
със специална инвестиционна цел, национален 
инвестиционен фонд и лице, управляващо ал
тернативен инвестиционен фонд (ДВ, бр. 109 
от 2003 г.)“.

§ 53. В чл. 110 се създава ал. 7:
„(7) Когато в последно актуализирания 

списък по ал. 1, т. 7 не са настъпили промени, 
инвестиционното дружество съхранява декла
рация от членовете на управителния му орган 
за липсата на промени за текущия месец.“
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§ 54. В наименованието на раздел III от 
глава пета „Допълнителни изисквания към 
дейността на колективните инвестиционни 
схеми“ думите „Осигуряване на достъп на 
колективните инвестиционни схеми с про
изход от друга държава членка до актуална 
информация за законовите, подзаконовите 
нормативни актове и административните 
актове, които са извън приложното поле на 
Директива 2009/65/ЕО, и“ се заличават.

§ 55. Член 111 се отменя.
§ 56. В чл. 113, ал. 2 накрая се добавя 

„при спазване изискванията на чл. 137, ал. 3 
ЗДКИСДПКИ“.

§ 57. В чл. 114 се правят следните измене
ния и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В електронното писмо по ал. 1 се описва 

извършената актуализация или изменение на 
съответния документ или към електронното 
писмо се прикачва актуализираният или из
менен документ в широко употребяван елек
тронен формат при спазване изискванията на 
чл. 131, ал. 2 ЗДКИСДПКИ.“

§ 58. В чл. 115 се създава ал. 4:
„(4) Управляващото дружество взема под 

внимание рисковете за устойчивостта при 
изпълнение на изискванията по ал. 1.“

§ 59. В чл. 117 се правят следните измене
ния и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:
„(5) За целите на ал. 1 – 3 и с оглед на 

ефективното отчитане на рисковете за устой
чивостта управляващото дружество поддържа 
необходимите ресурси и експертен опит.“

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 60. В чл. 120, ал. 2 се създава т. 7:
„7. носи отговорност за включването на 

рисковете за устойчивостта в дейностите по 
т. 1 – 6.“

§ 61. В чл. 123 се правят следните измене
ния и допълнения:

1. В ал. 3 думите „10о число“ се заменят 
с „30о число“.

2. Създава се ал. 8:
„(8) При предоставянето от управляващо

то дружество на допълнителните услуги по 
чл. 86, ал. 2, т. 2 – 4 ЗДКИСДПКИ звеното 
за нормативно съответствие изпълнява и 
функциите на звено за проверка на съответ
ствието. За дейността на звеното съответно 
се прилагат изискванията на чл. 40 – 46 и 
49 – 52 от Наредба № 38.“

§ 62. В чл. 125 се правят следните изме
нения и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „вътрешна 

информация“ се добавя „по смисъла на чл. 7, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 ап
рил 2014 г. относно пазарната злоупотреба 
(Регламент относно пазарната злоупотреба) и 
за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Евро
пейския парламент и на Съвета и директиви 

2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на 
Комисията (OB, L 173/1 от 12 юни 2014 г.) 
(Регламент (ЕС) № 596/2014)“;

б) в т. 1, буква „а“ думите „по смисъла 
на Закона срещу пазарните злоупотреби с 
финансови инструменти“ се заменят с „в 
противоречие с Регламент (ЕС) № 596/2014“;

в) в т. 2 думите „ал. 1, т. 1 от тази алинея“ 
се заменят с „т. 1“, а думите „чл. 42, ал. 3, т. 1 
и 2 от Наредба № 38“ се заменят с „чл. 37, 
параграф 2, букви „а“ или „б“ от Делегиран 
регламент (ЕС) 2017/565 на Комисията от 
25 април 2016 г. за допълване на Директива 
2014/65/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета по отношение на организационните 
изисквания и условията за извършване на 
дейност от инвестиционните посредници и 
за даването на определения за целите на 
посочената директива (OB, L 87/1 от 31 март 
2017 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2017/565)“;

г) в т. 3:
аа) в текста преди буква „а“ думите „чл. 9, 

т. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с 
финансови инструменти“ се заменят с „чл. 10, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 596/2014“;

бб) в буква „а“ думите „ал. 1, т. 1 от тази 
алинея“ се заменят с „т. 1“, а думите „чл. 42, 
ал. 3, т. 1 и 2 от Наредба № 38“ се заменят с 
„чл. 37, параграф 2, букви „а“ и „б“ от Деле
гиран регламент (ЕС) 2017/565“.

2. В ал. 5 думите „§ 1, т. 9 от допълнителни
те разпоредби на Наредба № 38“ се заменят с 
„чл. 28 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565“.

§ 63. В чл. 126 се създава ал. 3:
„(3) Управляващото дружество е длъжно 

при установяването на видовете конфликти на 
интереси, чието наличие би могло да навреди 
на интересите на дадена колективна инвес
тиционна схема, да установи сред тях и тези 
конфликти на интереси, които биха могли да 
възникнат в резултат на включването на рис
ковете за устойчивостта в неговите процеси, 
системи и вътрешен контрол.“

§ 64. В чл. 132 се правят следните изме
нения и допълнения:

1. В ал. 2, изречение второ накрая се по
ставя запетая и се добавя „който работи по 
трудов договор за него и е вписан в регистъра 
по чл. 30, ал. 1, т. 8 ЗКФН“.

2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Управляващото дружество взема под 

внимание рисковете за устойчивостта при 
изпълнение на изискванията по ал. 2 – 5.

(7) Когато управляващото дружество от
чита основните отрицателни въздействия на 
инвестиционните си решения върху факторите 
за устойчивост, както е посочено в чл. 4, пара
граф 1, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2019/2088 
на Европейския парламент и на Съвета от 
27 ноември 2019 г. относно оповестяването 
на информация във връзка с устойчивостта в 
сектора на финансовите услуги (ОВ, L 317/1 от 
9 декември 2019 г.) (Регламент (ЕС) 2019/2088), 
или в изпълнение на изискванията по чл. 4, 
параграфи 3 или 4 от същия регламент, то 
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взема предвид тези основни неблагоприятни 
въздействия при изпълнение на изискванията 
по ал. 2 – 5.“

§ 65. В чл. 136, ал. 1 думата „го“ се заменя 
с „я“.

§ 66. В чл. 137 ал. 3 се изменя така:
„(3) Място за изпълнение по ал. 2, т. 9 е 

„регулиран пазар“ по смисъла на чл. 152, ал. 1 
и 2 ЗПФИ, „многостранна система за търговия“ 
по смисъла на § 1, т. 18, буква „а“ от допълни
телните разпоредби на ЗПФИ, „организирана 
система за търговия“ по смисъла на § 1, т. 18, 
буква „б“ от допълнителните разпоредби на 
ЗПФИ, „систематичен участник“ по смисъла 
на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на 
ЗПФИ или маркет мейкър, или друго лице, 
предоставящо ликвидност, или субект, който 
изпълнява в трета държава функция, сходна 
с функциите, изпълнявани от някой от посо
чените погоре субекти.“

§ 67. Създават се чл. 138а – 138д:
„Чл. 138а. Когато управляващо дружество, 

което управлява колективна инвестиционна 
схема, предвижда такси за постигнати ре
зултати, управляващото дружество спазва 
изискванията на чл. 138б – 138д.

Чл. 138б. (1) Методът за изчисляване на так
сите за постигнати резултати трябва да може 
да бъде проверяван, да не дава възможност 
за манипулиране и да включва наймалко 
следните елементи:

1. референтен показател, който да служи 
като база за измерване и сравнение на постиг
натите от колективната инвестиционна схема 
резултати, като този референтен показател 
може да бъде индекс, модел на найвисоката 
нетна стойност на активите, найнисък процент 
на възвращаемост или комбинация от тях;

2. периода, за който се начислява таксата 
за постигнати резултати, и датата, на която 
се изплаща на управляващото дружество, 
която съвпада с края на периода, за който се 
изчислява таксата и не може да е повече от 
веднъж годишно;

3. референтен период, в който ефектив
ността се измерва и в края на който може да 
бъде нулиран механизмът за компенсиране 
на резултатите, които са негативни или под 
очакваните;

4. размера на таксата за постигнати ре
зултати;

5. методика за изчисляване на таксите за 
постигнати резултати въз основа на горепо
сочените входящи данни и други относими 
входящи данни;

6. честота на изчисляване, която следва 
да съвпада с тази на изчисляваната нетна 
стойност на активите.

(2) Използваният метод за изчисляване на 
таксата за постигнати резултати следва да га
рантира, че таксите за постигнати резултати 
са винаги пропорционални на действителните 
постигнати резултати от инвестициите на 
колективната инвестиционна схема. Изкуст
вените завишения или намаления, поради 

нови вноски или обратни изкупувания в ко
лективната инвестиционна схема, не се вземат 
предвид при изчисляването на постигнатите 
резултати.

(3) Във всеки един момент управляващо
то дружество трябва да може да обясни как 
моделът на таксите за постигнати резултати 
представлява основателен стимул за подобро 
управление на колективната инвестиционна 
схема и как използването му е съобразено с 
интересите на инвеститорите.

(4) При определяне на таксите за постигнати 
резултати и техните окончателни плащания се 
спазва симетричен подход на разпределение и 
отпадане на изплащането им при положителни 
и съответно отрицателни резултати.

(5) Таксите за постигнати резултати могат 
да се изчисляват на базата на един инвеститор. 

Чл. 138в. (1) Управляващото дружество 
е длъжно да създаде механизъм за оценка 
и контрол, чрез който периодично да следи 
дали моделът на таксите за постигнати ре
зултати е в съответствие с инвестиционните 
цели, стратегия и политика на колективната 
инвестиционна схема.

(2) При създаването и прилагането на 
механизма за оценка и контрол по ал. 1 
управляващото дружество съблюдава спаз
ването на следните изисквания, съобразени 
с методиката на изчисляване и параметрите 
на таксата за постигнати резултати:

1. дали избраният модел на таксата за по
стигнати резултати е подходящ за колективната 
инвестиционна схема съобразно приетите 
инвестиционна политика, стратегия и цел;

2. дали за колективните инвестиционни 
схеми, при които таксата за постигнати ре
зултати се изчислява въз основа на бенчмарк, 
бенчмаркът е подходящ с оглед на инвестици
онната политика и стратегия на колективната 
инвестиционна схема и дали представя по 
подходящ начин профила рисквъзвръщаемост 
на колективната инвестиционна схема, като 
преценката за това включва и всяка промяна 
или несъответствие между инвестиционните 
цели на колективната инвестиционна схема 
и избрания бенчмарк, както и показателя за 
съответствие по ал. 6.

(3) В случай че колективна инвестиционна 
схема се управлява в съответствие с индекс, 
таксата за постигнати резултати се определя в 
съответствие с този индекс, като определянето 
на резултата на колективната инвестиционна 
схема може да включва заедно или поотделно 
следното:

1. съпоставка на постигнати резултати с 
индекса;

2. проследяване на отклонението в струк
турата на портфейла на фонда и индекса.

(4) В случаите по ал. 3 бенчмаркът, из
ползван за структурирането на портфейла на 
колективната инвестиционна схема, следва 
да бъде същият като бенчмарка, използван 
за изчисляване на таксата за постигнати 
резултати.
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(5) В случай че колективната инвестицион
на схема се управлява въз основа на индекс, 
но структурата на портфейла є се различава 
от разпределението на дяловите участия в 
референтния индекс, показателят, използван 
за структуриране на портфейла, следва да 
съответства на референтния показател, из
ползван за изчисляване на таксата за постиг
нати резултати. Оценката за съответствие се 
базира на сравнение с индекси, които имат 
подобен профил „рисквъзвръщаемост“ или 
попадат в една и съща група по отношение на 
синтетичния индикатор за риск и доходност.

(6) Във връзка с оценката за съответствие по 
ал. 5 в зависимост от видовете активи, които 
са използвани за структуриране на портфейла 
на колективната инвестиционна схема, управ
ляващото дружество съобразява наймалко 
следните показатели за съответствие:

1. очаквана възвръщаемост;
2. съвкупност от инвестиции;
3. бетаекспозиция към определен клас 

базови активи;
4. географска експозиция;
5. секторна експозиция;
6. разпределение на дохода на фонда;
7. мерки за ликвидност;
8. продължителност;
9. категория на кредитния рейтинг;
10. волатилност и/или историческа вола

тилност.
(7) Когато за определяне на таксата за 

постигнати резултати се използва целева въз
връщаемост на колективната инвестиционна 
схема, определена като надбавка над стойност
та на конкретен бенчмарк, при изчисляването 
на таксата не се използва бенчмарк, с който 
се определя систематично понисък праг и се 
отклонява от предварително заложената цел.

(8) Когато за изчисляването на таксата за 
постигнати резултати се използва модел на 
базисна такса, определянето на таксата се 
основава на същия бенчмарк, използван за 
определяне на постигнатите резултати, над
хвърлящи заложената цел.

(9) Във всички случаи резултатът на ко
лективната инвестиционна схема, надхвърлящ 
предварително заложената цел, се изчислява 
след приспадане на всички разходи, но без 
да се приспада самата такса за постигнати 
резултати, ако това е в найдобрия интерес 
на инвеститора.

(10) Ако през референтния период са на
стъпили промени в референтния показател, 
стойностите на референтния показател за 
този период се изчисляват чрез свързване 
на базовия индекс, който е бил в сила преди 
датата на промяната, и новия референтен 
показател, използван впоследствие.

(11) Таксата за постигнати резултати на
сърчава разумното и ефективно управление 
на риска и не поощрява поемане на риск, 
несъответен на рисковите профили, правилата 
или учредителните документи на управлява
ните колективни инвестиционни схеми, както 

и не засяга изпълнението на задължението 
на управляващото дружество да действа в 
найдобър интерес на колективната инвести
ционна схема.

Чл. 138г. (1) Честотата, с която натрупаната 
такса за постигнати резултати, в случай че 
има такава, става платима на управляващото 
дружество, не е поголяма от веднъж годишно.

(2) Алинея 1 не се прилага в следните 
случаи:

1. когато колективната инвестиционна 
схема използва модел на найвисоката нетна 
стойност на активите или модел на найдобри
те постижения, когато референтният период 
на постигане на резултати е равен на целия 
период на съществуване на колективната ин
вестиционна схема и не може да бъде отменен;

2. по отношение на модела на „базисна так
са“ и други модели, при които се предвижда 
симетрична структура на таксите (при което 
таксите за постигнати резултати намаляват 
или се увеличават въз основа на резултатите 
от дейността на фонда).

(3) В случай на прекратяване или сливане 
на колективни инвестиционни схеми и/или при 
обратното изкупуване от страна на инвести
торите таксите за постигнати резултати, ако 
има такива, стават платими на управляващото 
дружество в съответните съотношения към 
датата на прекратяването, преобразуването 
и/или обратното изкупуване от страна на 
инвеститорите.

(4) Датата, на която натрупаната такса 
за постигнати резултати става платима на 
управляващото дружество, е една и съща за 
всички класове акции в даден фонд, за който 
се предвижда такса за постигнати резултати. 
Датата по изречение първо е 31 декември, в 
случай че в правилата на фонда не е пред
видено друго.

Чл. 138д. (1) Таксата за постигнати резул
тати подлежи на плащане само в случаите, 
при които през референтния период колек
тивната инвестиционна схема е реализирала 
абсолютни или относителни положителни 
резултати. Всяко неизпълнение на заложе
ната цел или загуба, които са настъпили по 
време на референтния период, се възстано
вят, преди таксата за постигнати резултати 
да подлежи на плащане. С цел да се избегне 
разминаването между интересите на управ
ляващото дружество и инвеститорите, при 
изрично и ясно отправено уведомление към 
инвеститора, такса за постигнати резултати 
може да подлежи на плащане и в периоди на 
абсолютна отрицателна възвръщаемост, когато 
резултатът на колективната инвестиционна 
схема през референтния период е превишил 
този на използвания референтен бенчмарк.

(2) Моделът на таксите за постигнати ре
зултати следва да се разработва така, че да 
гарантира, че управляващото дружество няма 
стимули да поема прекомерни рискове, с цел 
да повиши собственото си възнаграждение и 
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че кумулативните печалби се компенсират 
надлежно от кумулативните загуби.

(3) Резултатите от дейността на управля
ващото дружество следва да се оценяват и 
възнаграждават за период, който съответства, 
доколкото е възможно, на препоръчителния 
срок на държане на инвестицията.

(4) В случай че колективната инвестици
онна схема използва модел за определяне на 
такса за постигнати резултати въз основа на 
бенчмарк, управляващото дружество следва 
да гарантира, че всеки незадоволителен ре
зултат на колективната инвестиционна схема 
в сравнение с бенчмарка се възстановява, 
преди да стане дължима каквато и да било 
такса за постигнати резултати. За тази цел, 
ако продължителността на референтния пе
риод на постигане на резултати е пократка 
от целия период на съществуване на колек
тивната инвестиционна схема, тя следва да 
се определя на наймалко 5 години.

(5) Когато колективната инвестиционна 
схема използва модел на найвисока нетна 
стойност на активите, таксата за постигнати 
резултати е платима, само когато през ре
ферентния период новата найвисока нетна 
стойност превиши предходната, като при 
изчислението следва да се използва първо
началната цена „продава“ на дял/акция. При 
използване на модел на найвисоката нетна 
стойност на активите, ако референтният пе
риод, за който се определя таксата, е покра
тък от целия жизнен цикъл на колективната 
инвестиционна схема, референтният период 
следва да е с продължителност наймалко пет 
години, като таксата за постигнати резултати 
може да бъде искана, само ако сумата на 
постигнатите подобри резултати надвишава 
незадоволителните резултати през предход
ните пет години, като таксата е дължима не 
почесто от веднъж годишно. 

(6) Референтният период на постигане на 
резултати не се прилага за модела на базис
на такса и други модели, които предвиждат 
симетрична структура на таксите, при които 
нивото на таксата за постигнати резултати се 
увеличава или намалява пропорционално на 
инвестиционните резултати на колективната 
инвестиционна схема.“

§ 68. В чл. 139 ал. 1, 2 и 6 – 9 се отменят.
§ 69. Членове 140 – 150 се отменят.
§ 70. Член 151 се изменя така:
„Чл. 151. (1) Управляващо дружество, кое

то иска да получи разрешение по чл. 26, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 за 
включване на междинната или годишната 
печалба в базовия собствен капитал от пър
ви ред, подава заявление до Комисията, към 
което прилага:

1. документ, заверен от избрания от управ
ляващото дружество одитор за заверка на 
годишния финансов отчет, потвърждаващ 
печалбата, като:

а) относно годишната печалба се представя 
одиторски доклад или удостоверително писмо, 

в което се посочва, че одитът не е приключил 
и че одиторът не е установил нещо, което да 
му дава основание да счита, че окончателният 
доклад ще съдържа модифицирано мнение;

б) относно междинната печалба се предста
вя одиторски доклад (в случай на извършен 
одит) или доклад за преглед по смисъла на МОС 
2400 „Ангажименти за преглед на финансови 
отчети“, или удостоверително писмо съгласно 
условията на буква „а“, ако потвърждението, 
представено от управляващото дружество, е 
одиторски доклад;

2. декларация, подписана от лицата, които 
управляват и представляват управляващото 
дружество, че печалбата е записана съглас
но предвидените в приложимата счетоводна 
програма принципи;

3. декларация, подписана от лицата, които 
управляват и представляват управляващото 
дружество, в която се посочват основните 
елементи на междинната или годишната печал
ба, включително приспаданията за очаквани 
отчисления от печалбата съгласно чл. 2 и 3 
от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на 
Комисията от 7 януари 2014 г. за допълване 
на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европей
ския парламент и на Съвета по отношение 
на регулаторните технически стандарти за 
капиталовите изисквания за институциите 
(OB, L 74/8 от 14 март 2014 г.) (Делегиран рег
ламент № 241/2014) или дивиденти съгласно 
приложение № 5;

4. заверен препис от решението/предложе
нието на компетентния орган на управлява
щото дружество за включване на междинната 
или годишната печалба в базовия собствен 
капитал от първи ред;

5. документ, удостоверяващ внасянето на 
дължимата такса за издаване на исканото раз
решение, ако не е платена по електронен път.

(2) Размерът на дивидентите, които се 
приспадат, се основава на официално ре
шение/предложение на компетентния орган 
на управляващото дружество, а в случаите, 
когато няма такова решение/предложение, на 
найвисоката стойност между:

1. максималния размер на дивидентите, 
изчислен в съответствие с дивидентната по
литика;

2. размера на дивидентите, изчислен въз 
основа на средното съотношение на изплащане 
през последните три години;

3. размера на дивидентите, изчислен въз 
основа на съотношението на изплащане за 
предходната година.

(3) Въз основа на представените документи 
Комисията установява доколко са изпълнени 
условията по Регламент (ЕС) № 575/2013, 
Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 и тази 
наредба за издаване на исканото разрешение. 
Ако представените документи са непълни или 
е нужна допълнителна информация, Комиси
ята изпраща съобщение и определя срок за 
отстраняване на установените непълноти и 
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несъответствия или за предоставяне на до
пълнителна информация и документи.

(4) Комисията по предложение на за
местникпредседателя издава или отказва да 
издаде разрешение по ал. 1 в 14дневен срок 
от получаването на заявлението с приложе
ните към него документи, а ако са поискани 
допълнителна информация и документи – от 
получаването им.

(5) Комисията отказва да издаде разрешение 
за включване на междинната или годишната 
печалба в базовия собствен капитал от първи 
ред, когато не са изпълнени условията за ней
ното включване по Регламент (ЕС) № 575/2013, 
Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 и тази 
наредба, както и когато не е внесена дължимата 
такса за издаване на исканото разрешение. 
Отказът се мотивира писмено.

(6) Заявителят се уведомява писмено за 
взетото решение в тридневен срок.“

§ 71. Член 152 се отменя.
§ 72. В чл. 155 се правят следните изме

нения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се 

добавя „както и на лице, на което е възложено 
управлението на дружеството“;

б) точка 9 се изменя така:
„9. сключване, съответно прекратяване на 

договор с инвестиционен консултант, с ръково
дител на звеното за нормативно съответствие 
или на звеното за вътрешен одит;“

в) в т. 10 думата „възлагане“ се заменя 
с „прекратяване на договор за делегиране“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Задължението по ал. 1 трябва да бъде 

изпълнено в 7дневен срок от вземане на реше
нието или от възникване на обстоятелството 
или промяната, съответно от узнаване на 
възникването или на промяната в обстоятел
ството, а когато обстоятелството подлежи на 
вписване или обявяване в търговския регис
тър – в 7дневен срок от вписването, съответ
но обявяването, като към уведомленията се 
прилагат и относимите документи по ал. 1, 
удостоверяващи съответните обстоятелства 
по т. 6 – 10 и 14 – 17.“

§ 73. В чл. 156 се правят следните изме
нения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Управляващото дружество предста

вя в Комисията отчетите по чл. 92, ал. 2 
ЗДКИСДПКИ под формата на справки по об
разец, определени от заместникпредседателя.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Управляващото дружество е длъжно 

да представи в Комисията годишен финансов 
отчет, изготвен съгласно МСС, заверен от 
регистриран одитор или от специализирано 
одиторско предприятие, заедно с одиторския 
доклад, както и доклада по чл. 39 от Закона 
за счетоводството.“

3. В ал. 4 думите „чл. 43“ се заменят с 
„чл. 25“.

§ 74. В чл. 157 се създава ал. 3:
„(3) При преобразуване, в което участва 

управляващо дружество от друга държава 
членка, се представят документите по ал. 2 
при спазване на специалните изисквания на 
глава шестнадесета, раздел V от ТЗ.“

§ 75. В чл. 158, ал. 3 след думите „или при
емащото дружество“ се добавя „със седалище 
в Република България“.

§ 76. В чл. 159 се правят следните измене
ния и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Договорът с депозитаря, при който 

се съхраняват активите на националния ин
вестиционен фонд, има следното минимално 
съдържание:

1. описание на процедурите, включително 
тези, свързани със съхранение на активи, ко
ито трябва да бъдат възприети за всеки вид 
актив на националния инвестиционен фонд, 
поверен на депозитаря;

2. описание на процедурите, които трябва 
да бъдат следвани, когато се предвижда про
мяна на правилата или проспекта на нацио
налния инвестиционен фонд, и определящи 
случаите, при които депозитарят следва да 
бъде информиран или при които е необходимо 
предварително съгласие на депозитаря, за да 
се пристъпи към изменението;

3. описание на средствата и процедурите, 
посредством които депозитарят ще предаде на 
лицето, управляващо националния инвести
ционен фонд, всяка съществена информация, 
необходима за изпълнение на неговите задъл
жения, включително описание на средствата 
и процедурите относно упражняването на 
всякакви права, произтичащи от финансовите 
инструменти, и средствата и процедурите, 
прилагани с цел да се позволи на лицето, 
управляващо националния инвестиционен 
фонд, и на самия фонд да разполагат със 
своевременен и подходящ достъп до информа
цията, свързана със сметките на националния 
инвестиционен фонд;

4. описание на средствата и процедури
те, посредством които депозитарят ще има 
достъп до цялата важна информация, която 
му е необходима за изпълнение на неговите 
задължения;

5. описание на процедурите, посредством 
които депозитарят е в състояние да изпраща 
запитвания относно дейността на лицето, 
управляващо националния инвестиционен 
фонд, и да оценява качеството на предадената 
информация, включително чрез посещения 
на място;

6. описание на процедурите, посредством 
които лицето, управляващо националния 
инвестиционен фонд, може да извършва прег
лед на дейността на депозитаря във връзка с 
договорните му задължения;

7. списък на цялата информация, която 
трябва да се обмени между националния ин
вестиционен фонд, лицето, което го управлява, 
и депозитаря, свързана с продажбата, издава
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нето, обратното изкупуване и обезсилване на 
дяловете на националния инвестиционен фонд 
от отворен тип, включително информация, 
свързана с търговията на борсово търгуван 
фонд на регулиран пазар или многостранна 
система за търговия;

8. задълженията за поверителност, при
ложими по отношение на страните по спо
разумението;

9. информация относно задачите и от
говорностите на страните по договора по 
отношение на задълженията в областта на 
предотвратяване изпирането на пари и фи
нансирането на тероризъм;

10. задължението на депозитаря да се отчита 
пред националния инвестиционен фонд за по
верените му активи и извършените операции;

11. отговорността, която всяка от страните 
поема спрямо притежателите на дялове/акции 
на националния инвестиционен фонд за вреди, 
в резултат на неизпълнение на задълженията 
по договора;

12. реда за съхранение на активи при от
немане на лиценза за извършване на дейност, 
при прекратяване или обявяване в несъстоя
телност на лицето, управляващо националния 
инвестиционен фонд;

13. условията, необходими за улесняване 
на замяната на депозитаря, и процедурата, 
по която цялата съществена информация се 
изпраща на новия депозитар, включително 
правилата за защита на притежателите на 
дялове, съответно акции при такава замяна;

14. срока на валидност на договора и ус
ловията, при които може да бъде изменен 
или прекратен;

15. разходите по видове, които ще бъдат 
поети от всяка от страните.“

2. Създава се ал. 3:
„(3) Предвидените в договора по ал. 2 пра

ва и задължения следва да са формулирани 
така, че да не затрудняват достъпа на Коми
сията, съответно на компетентните органи 
на държавата членка по произход на лицето, 
управляващо националния инвестиционен 
фонд, до важни документи и информация.“

§ 77. В чл. 164 се правят следните измене
ния и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Ин
формацията по изречение първо се публикува 
по начин, определен в проспекта в срока по 
чл. 64, ал. 1 ЗДКИСДПКИ.“

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националният инвестиционен фонд от 

отворен тип представя в Комисията в срок три 
работни дни от края на всеки месец обобщена 
информация за определените емисионна стой
ност и цена на обратно изкупуване на своите 
дялове или акции за предходния месец.“

3. Създава се нова ал. 3:
„(3) За съдържанието на информацията по 

ал. 1 и 2 се прилага чл. 77.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 78. В чл. 166 се правят следните измене

ния и допълнения:

1. В ал. 5 накрая се добавя „и при спазване 
на чл. 41, ал. 6“.

2. В ал. 6 думите „чл. 45, 47“ се заменят с 
„чл. 45 – 45д, чл. 47“, а преди думите „чл. 49“ 
се добавя „чл. 48а и“.

3. В ал. 8 след думите „ал. 7“ се добавя 
„за съответната година се извършват в срок 
90 дни от края на годината и“.

4. В ал. 9 думата „страница“ се заменя със 
„страницата“, а след думите „ал. 7“ се добавя 
„и следва да остане налична до извършване 
на следващия“.

5. Създава се ал. 12:
„(12) За нов национален инвестиционен 

фонд се прилага съответно чл. 45е.“
§ 79. В чл. 167 думата „заместникпредсе

дателя“ се заменя с „Комисията“.
§ 80. Създава се чл. 169а:
„Чл. 169а. (1) Документът с ключова ин

формация за инвеститорите задължително 
съдържа ясно предупреждение, в случай че 
националният инвестиционен фонд от отворен 
тип допуска начисляване и/или изплащане на 
такси за постигнати резултати и в периоди 
на отрицателно представяне на националния 
инвестиционен фонд.

(2) Документът с ключова информация 
за инвеститорите задължително посочва ре
ферентния показател и миналите резултати 
спрямо него, когато таксите за постигнати 
резултати, удържани от инвеститорите, се из
числяват въз основа на референтен показател.“

§ 81. В чл. 173 се правят следните измене
ния и допълнения:

1. В ал. 1 числото „76“ се заменя с „чл. 76, 
ал. 1 и 2“.

2. Създава се ал. 6:
„(6) Национален инвестиционен фонд от 

отворен тип, който предвижда такса за пос
тигнати резултати, прилага изискванията на 
чл. 71, ал. 6 – 9 и чл. 138б – 138д.“

§ 82. Създава се чл. 173а:
„Чл. 173а. (1) Лицето, което управлява на

ционален инвестиционен фонд от отворен тип, 
в 7дневен срок от настъпване на съответното 
обстоятелство уведомява Комисията и за:

1. решение за промяна на лицето по чл. 77, 
ал. 3, т. 3 ЗПФИ, с което е сключен договор 
за инвестиционни консултации;

2. промяна в начина на представляване 
на националното инвестиционно дружество;

3. решение за промяна на инвестиционния 
посредник, чрез който основно се изпълня
ват нарежданията за сметка на националния 
инвестиционен фонд;

4. решение за временно спиране на обрат
ното изкупуване на акции или дялове на 
национален инвестиционен фонд;

5. решението за възобновяване на обратното 
изкупуване;

6. решение за промяна на размера на разхо
дите по емитирането, съответно по обратното 
изкупуване;

7. промяна в обстоятелствата, отразени 
в документи, послужили като основание да 
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се издаде лиценз, съответно разрешение за 
организиране и управление на национален 
инвестиционен фонд;

8. откриване на производство по несъс
тоятелност;

9. вземане на решение за прекратяване;
10. настъпване на други обстоятелства, под

лежащи на вписване в регистъра на Комиси
ята, съответно промени в тези обстоятелства.

(2) Лицето, което управлява национален 
инвестиционен фонд от затворен тип, уведо
мява Комисията за обстоятелствата по ал. 1, 
т. 1 – 3 и 7 – 10 в 7дневен срок от настъпване 
на съответното обстоятелство.“

§ 83. В чл. 174, ал. 2 думите „чл. 82“ се 
заменят с „чл. 81 и 82“.

§ 84. В чл. 175 се създава ал. 3:
„(3) При преобразуване, в което участва 

лице, управляващо алтернативни инвестици
онни фондове от друга държава членка, се 
представят документите по ал. 2 при спазване 
на специалните изисквания на глава шестна
десета, раздел V от ТЗ.“

§ 85. В чл. 176, ал. 3 думата „новоучреде
ните“ се заменя с „новоучреденото“, а след 
думите „или приемащото дружество“ се добавя 
„със седалище в Република България“.

§ 86. В чл. 177 се правят следните изме
нения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 9 думите „името (собствено, 
бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“, а 
думите „чл. 12“ се заменят с „чл. 77, ал. 3, т. 3“.

2. В ал. 4 след думата „комисията“ се до
бавя „незабавно“, а думите „в 3дневен срок 
от вписването“ се заличават.

3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Представляващите националното ин

вестиционно дружество представят в Коми
сията в 7дневен срок от вписване на пре
образуването документи и информация за 
отписване на дружеството и неговата емисия 
от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се из
меня така:

„(6) Комисията отписва от водения от нея 
регистър дружеството като публично и негова
та емисия в 14дневен срок от уведомлението 
по ал. 5 и издава нов лиценз на дружеството.“

§ 87. В чл. 178 се правят следните изме
нения:

1. В ал. 1, т. 8 думите „името (собствено, 
бащино и фамилно)“ се заменят с „имената“, 
а думите „чл. 12“ се заменят с „чл. 77, ал. 3, 
т. 3“.

2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) За вписване на дружеството като 

публично и неговата емисия във водения от 
Комисията регистър се прилага чл. 122, ал. 3 
ЗППЦК и Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за 
условията и реда за вписване и отписване на 
публични дружества, други емитенти на ценни 
книжа и емисии ценни книжа в регистъра на 
Комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 66 
от 2005 г.). Комисията издава нов лиценз на 

дружеството в 14дневен срок от уведомле
нието по ал. 4.“

§ 88. В чл. 180 ал. 4 се изменя така:
„(4) Комисията издава нов лиценз, съот

ветно разрешение за новоучредените фондове, 
в 14дневен срок от уведомлението по ал. 3 
и вписва новоучредените фондове, съответно 
отписва прекратените фондове от водения от 
Комисията регистър при съответно прилагане 
на чл. 177, ал. 5 и 6 или чл. 178, ал. 5.“

§ 89. В чл. 181, ал. 4 след думите „ново
учредените фондове“ се поставя запетая и 
се добавя „съответно заличава прекратените 
фондове от“, а думата „във“ се заличава.

§ 90. В чл. 182 се правят следните изме
нения и допълнения:

1. В ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая 
и се добавя „с изключение на основанията 
по чл. 183, ал. 1“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националното инвестиционно дружес

тво уведомява Комисията за възникването на 
обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 3 в 7дневен 
срок от настъпването на съответното обстоя
телство и представя в Комисията информация 
и документи за одобрението на ликвидатора, 
както следва:

1. имена, ЕГН и адресна регистрация, 
професията или занятието, професионалния 
опит и квалификацията на предлагания лик
видатор (ликвидатори);

2. свидетелство за съдимост;
3. декларация, че не е бил обявяван в несъс

тоятелност или не се намира в производство 
по обявяване в несъстоятелност;

4. декларация, че не е бил член на управите
лен или на контролен орган или неограничено 
отговорен съдружник в дружество, за което 
е открито производство по несъстоятелност, 
или в прекратено поради несъстоятелност 
дружество, ако са останали неудовлетворени 
кредитори.“

3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Комисията одобрява ликвидатора в 

14дневен срок от представянето на докумен
тите по ал. 2, съответно от отстраняването 
на непълноти и несъответствия, ако такова 
е изискано.“

4. Създава се ал. 4:
„(4) При прекратяване на националното 

инвестиционно дружество по ал. 1, т. 1 ин
формацията и документите по ал. 2 за лик
видатора се представят в производството по 
чл. 119 ЗППЦК.“

5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и се из
меня така:

„(5) Комисията уведомява Агенцията по 
вписванията за настъпване на основание за 
прекратяване на националното инвестици
онно дружество и за одобрения ликвидатор 
в 3дневен срок от решението по ал. 1, т. 1, 
съответно по ал. 3. Агенцията по вписванията 
назначава ликвидатор на дружеството.“
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§ 91. В чл. 183 се правят следните измене
ния и допълнения:

1. В ал. 2 думата „ЗППЦК“ се заменя с „от 
Закона за Комисията за финансов надзор“, 
думите „комисията уведомява за решени
ето за отнемане на лиценза Агенцията по 
вписванията за назначаване на ликвидатор 
на дружеството“ се заменят с „дружеството 
представя в Комисията документи по чл. 182, 
ал. 2“ и се създава изречение трето: „Комиси
ята одобрява ликвидатора по реда на чл. 182, 
ал. 3 и уведомява за решението за отнемане 
на лиценза Агенцията по вписванията.“

2. В ал. 3 се създава изречение трето: „При 
прекратяване на дружеството се прилагат 
съответно чл. 182, ал. 2 и 3.“

3. В ал. 4 изречение второ се заличава.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) В случая по ал. 5, т. 1 и 2 дружеството 

представя в Комисията договор с лице по чл. 77, 
ал. 3, т. 3 ЗПФИ, съответно с управляващо 
дружество или лице, управляващо алтерна
тивни инвестиционни фондове, в 3дневен 
срок от сключването му. Ако дружеството 
не сключи такъв договор в едномесечен срок 
от решението по ал. 5, т. 1 и 2 или вземе ре
шение да се ликвидира, Комисията отнема 
издадения му лиценз. Член 182, ал. 2 и 3 се 
прилагат съответно.“

§ 92. В чл. 184 се правят следните изме
нения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националният договорен фонд уве

домява Комисията за настъпване на обстоя
телство по ал. 1, т. 2 – 4 в 7дневен срок от 
настъпването му и представя в Комисията 
информация и документи за одобрението на 
ликвидатора, както следва:

1. имена, ЕГН и адресна регистрация, 
професията или занятието, професионалния 
опит и квалификацията на предлагания лик
видатор (ликвидатори);

2. свидетелство за съдимост;
3. декларация, че не е бил обявяван в несъс

тоятелност или не се намира в производство 
по обявяване в несъстоятелност;

4. декларация, че не е бил член на управите
лен или на контролен орган или неограничено 
отговорен съдружник в дружество, за което 
е открито производство по несъстоятелност, 
или в прекратено поради несъстоятелност 
дружество, ако са останали неудовлетворени 
кредитори.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията одобрява ликвидатора в 

14дневен срок от представянето на инфор
мацията и документите по ал. 2, съответно 
от отстраняването на непълноти и несъот
ветствия, ако такова е изискано.“

3. В ал. 5 думите „прилага ал. 3“ се заменят 
с „прилагат ал. 2 и 3“.

§ 93. В чл. 185 се правят следните изме
нения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националният договорен фонд уве

домява Комисията за настъпване на обстоя

телство по ал. 1, т. 2 и 3 в 7дневен срок от 
настъпването му и представя в Комисията 
документи за одобрението на ликвидатора, 
както следва:

1. имена, ЕГН и адресна регистрация, 
професията или занятието, професионалния 
опит и квалификацията на предлагания ли
квидатор (ликвидатори);

2. свидетелство за съдимост;
3. декларация, че не е бил обявяван в несъс

тоятелност или не се намира в производство 
по обявяване в несъстоятелност;

4. декларация, че не е бил член на управите
лен или на контролен орган или неограничено 
отговорен съдружник в дружество, за което 
е открито производство по несъстоятелност, 
или в прекратено поради несъстоятелност 
дружество, ако са останали неудовлетворени 
кредитори.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията одобрява ликвидатора в 

14дневен срок от представянето на инфор
мацията и документите по ал. 2, съответно 
от отстраняването на непълноти и несъот
ветствия, ако такова е изискано.“

3. В ал. 5 думите „прилага ал. 3“ се заменят 
с „прилагат ал. 2 и 3“.

§ 94. В чл. 186 се правят следните изме
нения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националният договорен фонд уве

домява Комисията за настъпване на обсто
ятелството по ал. 1, т. 2 – 4 в 7дневен срок 
от настъпването му и представя в Комисията 
информация и документи за одобрението на 
ликвидатора, както следва:

1. имена, ЕГН и адресна регистрация, 
професията или занятието, професионалния 
опит и квалификацията на предлагания ли
квидатор (ликвидатори);

2. свидетелство за съдимост;
3. декларация, че не е бил обявяван в несъс

тоятелност или не се намира в производство 
по обявяване в несъстоятелност;

4. декларация, че не е бил член на управите
лен или на контролен орган или неограничено 
отговорен съдружник в дружество, за което 
е открито производство по несъстоятелност, 
или в прекратено поради несъстоятелност 
дружество, ако са останали неудовлетворени 
кредитори.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Комисията одобрява ликвидатора в 

14дневен срок от представянето на инфор
мацията и документите по ал. 2, съответно 
от отстраняването на непълноти и несъот
ветствия, ако такова е изискано.“

3. В ал. 5 думите „прилага ал. 3“ се заменят 
с „прилагат ал. 2 и 3“.

§ 95. Членове 188 и 189 се отменят.
§ 96. В чл. 190 се правят следните изме

нения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата 

„отчет“ се добавя „на лицензираното лице, 
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управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове“ и се поставя запетая.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицензираното лице, управляващо ал

тернативни инвестиционни фондове, представя 
отчета по чл. 226, ал. 2 ЗДКИСДПКИ под 
формата на справки по образец, определени 
от заместникпредседателя, както и триме
сечен отчет за капиталовата си адекватност 
и ликвидност.“

§ 97. В чл. 192 се правят следните измене
ния и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него:
а) думата „Лицето“ се заменя с „Лицен

зираното лице“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. промяна в наименованието, правно

организационната форма, държавата на ли
цензиране, съответно държавата, в която е 
установен главният алтернативен инвестици
онен фонд, и адреса на главния алтернативен 
инвестиционен фонд в случаите на захранващ 
алтернативен инвестиционен фонд;“

в) създават се нови т. 5 и 6:
„5. промяна в наименованието, държавата, 

в която е седалището или клонът на депо
зитаря, или адреса на депозитаря, с който е 
сключен договор за депозитарни услуги от 
името на управлявания алтернативен инвес
тиционен фонд;

6. промяна на действителните собственици 
на алтернативен инвестиционен фонд;“

г) създават се т. 7 – 10:
„7. промяна на членовете на управител

ните и контролните органи на алтернативен 
инвестиционен фонд;

8. упълномощаване на лице, което може 
да сключва самостоятелно или съвместно с 
друго лице сделки за сметка на алтернативния 
инвестиционен фонд;

9. сключване, съответно прекратяване на 
договор за делегиране на функции по чл. 222 
ЗДКИСДПКИ;

10. изменения и/или допълнения на устава 
или дружествения договор и в другите доку
менти, които са послужили като основание за 
издаване на лиценза на лицето, управляващо 
алтернативни инвестиционни фондове, както 
и на вътрешните правила;“

д) досегашните т. 5 и 6 стават съответно 
т. 11 и 12.

2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицето, регистрирано по чл. 214 

ЗДКИСДПКИ, уведомява Комисията за съ
ответните обстоятелства по ал. 1.“

§ 98. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. За издаване на разрешение по 

чл. 251 ЗДКИСДПКИ към заявлението се 
прилагат:

1. акт уални данни и документи по 
чл. 235 – 237 ЗДКИСДПКИ на български език;

2. актуални данни и документи по чл. 201, 
ал. 2, т. 1 ЗДКИСДПКИ на български език;

3. други документи, доказващи изпълнение
то на изискванията на чл. 251 ЗДКИСДПКИ.“

§ 99. В чл. 195, ал. 1 думата „Лице“ се 
заменя с „Лицензирано лице“.

§ 100. Създават се членове 195а – 195в:
„Чл. 195а. Лицензирано лице, управляващо 

алтернативни инвестиционни фондове, кое
то сключва сделки за финансиране с ценни 
книжа и суапове за обща доходност, посочва 
това в информацията по чл. 237 ЗДКИСДПКИ  
и представя информация за сделките за 
финансиране с ценни книжа и суаповете за 
обща доходност, които са допустими за кон
кретния алтернативен инвестиционен фонд 
в съответствие с раздел Б на приложението 
към Регламент (ЕС) 2015/2365.

Чл. 195б. (1) Към уведомлението по чл. 216, 
ал. 5 ЗДКИСДПКИ регистрираното лице, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, прилага документи, доказващи на
стъпването на съответното обстоятелство, ако 
такива не са представени вече в Комисията.

(2) Заместникпредседателят отписва ли
цето по ал. 1 от регистъра на Комисията в 
14дневен срок от представянето на всички 
необходими документи.

(3) Ако лицето, управляващо алтернативни 
инвестиционни фондове, не изпълни задъл
жението си по чл. 216, ал. 5 ЗДКИСДПКИ, в 
14дневен срок от установяване на наличие на 
основание за отписване заместникпредседа
телят уведомява дружеството и му предоставя 
срок за обяснения и възражения. В 14дневен 
срок от получаването на обяснения и възра
жения, съответно от изтичането на срока за 
това по изречение първо, заместникпредсе
дателят се произнася с мотивирано решение.

Чл. 195в. (1) Лицензираното лице, управля
ващо алтернативни инвестиционни фондове, 
за всеки управляван алтернативен инвес
тиционен фонд, различен от алтернативен 
инвестиционен фонд от затворен тип, който 
не използва ливъридж, приема и прилага по
литики и процедури за извършване на стрес 
тестове за ликвидност на алтернативния 
инвестиционен фонд.

(2) За лицата по ал. 1 се прилагат изис
кванията на чл. 41, ал. 6, чл. 44, ал. 3, т. 3, 
чл. 45, ал. 1 – 3 и 5 и чл. 45а – 45д.

(3) При създаването на нов алтернативен 
инвестиционен фонд, различен от алтер
нативен инвестиционен фонд от затворен 
тип, който не използва ливъридж, лицето, 
управляващо алтернативни инвестиционни 
фондове, в производствата по чл. 201 или 239 
ЗДКИСДПКИ е необходимо:

1. да може да демонстрира, че основните 
елементи на фонда, включително неговата 
стратегия и честотата на сделките, позволя
ват той да остане достатъчно ликвиден при 
нормални и неблагоприятни пазарни условия; 

2. при необходимост да предприема стрес 
тестове за ликвидност за активите (използвай
ки модела на портфейла), както и за пасивите, 
като включи очаквания профил на фонда, 
както от ранните, така и от покъсните етапи 
на съществуването му.
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(4) Разпоредбите по ал. 1 – 3 се прилагат 
и по отношение на борсово търгувани алтер
нативни инвестиционни фондове.“

§ 101. В чл. 196 се правят следните изме
нения:

1. В ал. 1 думата „лицето“ се заменя с 
„лицензираното лице“.

2. В ал. 2 навсякъде думата „лицето“ се 
заменя с „лицензираното лице“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Управляващото дружество или лицен

зираното лице, управляващо алтернативни ин
вестиционни фондове, за постъпилите жалби:

1. водят регистър на жалбите, които се 
вписват в него в деня на постъпването им;

2. създават досие за всяка жалба, което 
съдържа всички събрани или създадени от 
управляващото дружество или лицето, упра
вляващо алтернативни инвестиционни фон
дове, документи и информация по отношение 
на жалбата;

3. съхраняват в продължение на 5 години 
документите и информацията по т. 2;

4. определят нивото на достъп на инфор
мация при обработката на жалби съгласно 
изискванията на чл. 118 и 195.“

§ 102. В чл. 197 се правят следните изме
нения:

1. В текста преди т. 1 думата „лицето“ се 
заменя с „лицензираното лице“.

2. В т. 2 думите „(ЕГН/ЕИК)“ се заличават.
§ 103. В чл. 198, ал. 1 думата „лицето“ се 

заменя с „лицензираното лице“.
§ 104. В чл. 199, ал. 1 думата „лицето“ се 

заменя с „лицензираното лице“.
§ 105. В чл. 200 ал. 2 и 3 се отменят.
§ 106. В допълнителните разпоредби се 

правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 6 думите „чл. 3 или 4 от Наредба № 50 

от 2015“ се заменят с „чл. 3 – 5 от Наредба 
№ 50 от 30.03.2022“, а думите „ДВ, бр. 52 от 
2015 г.“ се заменят с „ДВ, бр. 27 от 2022 г.“;

б) точка 16 се отменя;
в) създават се т. 21 – 25:
„21. „Рискове за устойчивостта“ означава 

рисковете за устойчивостта, определени в 
чл. 2, точка 22 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

22. „Фактори на устойчивост“ означава 
факторите на устойчивост, определени в чл. 2, 
точка 24 от Регламент (ЕС) 2019/2088.

23. „Модел на базисна такса“ е модел, ба
зиран на вид такса за постигнати резултати, 
с която се предвижда увеличаването или 
намаляването на нивото на таксата пропор
ционално на резултата от инвестицията на 
фонда за определен период от време във връз
ка с инвестициите на подходящ референтен 
показател (включително отрицателна такса, 
приспадната от основната такса, начислена 
на фонда).

24. „Модел на найвисоката нетна стойност 
на активите“ е модел на таксите за постигна
ти резултати, при който такса за постигнати 
резултати може да се начислява само въз ос
нова на постигнати повисоки от референтния 

показател резултати през референтния период 
на постигане на резултати.

25. „Модел на найдобри постижения“ е 
модел на таксите за постигнати резултати, 
при който такса за постигнати резултати 
може да се начислява, само ако нетната 
стойност на активите надвишава тази, при 
която последно е начислена таксата за по
стигнати резултати.“

2. В § 2:
а) в т. 1 думите „Директива 2010/44/ЕС“ се 

заменят с „Директива 2010/42/ЕС“, а накрая 
се добавя „(ОВ, L 176/28 от 10 юли 2010 г.)“;

б) в т. 2 накрая се добавя „(ОВ, L 176/42 
от 10 юли 2010 г.)“;

в) в т. 3 накрая се добавя „(ОВ, L 79/11 от 
20 март 2007 г.)“;

г) в т. 4 накрая се добавя „(ОВ, L 257/186 
от 28 август 2014 г.)“;

д) създава се т. 5:
„5. Делегирана директива (ЕС) 2021/1270 на 

Комисията от 21 април 2021 г. за изменение 
на Директива 2010/43/ЕС по отношение на 
рисковете за устойчивостта и факторите на 
устойчивост, които трябва да бъдат вземани 
предвид при предприятията за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни книжа 
(ПКИПЦК) (ОВ, L 277/141 от 2 август 2021 г.).“

§ 107. В § 5 от преходните и заключител
ните разпоредби думите „§ 7 от преходните и 
заключителните разпоредби на“ се заменят с 
„чл. 6, ал. 6, чл. 19, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 10, 
чл. 23, ал. 2, чл. 24г, чл. 27, ал. 2, чл. 33, чл. 38, 
ал. 4, чл. 39, чл. 42, ал. 1, чл. 44, чл. 46, ал. 2, 
чл. 54, ал. 11, чл. 60, ал. 1, т. 3 и ал. 2, чл. 64, 
ал. 2, чл. 65, ал. 4, чл. 71, ал. 4, чл. 73, ал. 3, 
чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 1, чл. 77, ал. 1, чл. 90, 
ал. 10, чл. 91, ал. 3, чл. 92, ал. 1 и 2, чл. 104, 
ал. 3, чл. 105, чл. 106, ал. 6, чл. 108, ал. 10, 
чл. 144, ал. 6, чл. 174, чл. 181, ал. 3, чл. 182, 
ал. 3, чл. 184, ал. 2, чл. 188, ал. 4, чл. 191, 
ал. 2, т. 3, чл. 192, чл. 215, ал. 1, т. 4, чл. 216, 
ал. 6 и 7, чл. 218, ал. 4, чл. 220, ал. 2, т. 5, 
чл. 222, ал. 9, чл. 226, ал. 1 и 2, чл. 227, ал. 1, 
т. 5, чл. 229, ал. 7 и 8, чл. 230, ал. 4, чл. 235, 
ал. 4, чл. 236, ал. 5“.

§ 108. В приложение № 1 към чл. 71, ал. 1 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 2.17 думите „и описание на изклю
чителните пазарни условия, обосноваващи 
такава инвестиция“ се заличават.

2. Създават се т. 2.18 и 2.19:
„2.18. Рисков профил и описание на рис

ковете, свързани с инвестирането в дялове 
на договорния фонд. Описание на рисковете, 
свързани с използването на техники за ефек
тивно управление на портфейла, включително 
риска на контрагента и потенциалните кон
фликти на интереси, както и последиците 
от тях за резултатите от дейността на дого
ворния фонд.

2.19. Информация за използвания метод за 
изчисляване на общата рискова експозиция, 
в случай че в инвестиционната политика на 
колективната инвестиционна схема изрично 
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е предвидена възможността за инвестиране в 
деривативни финансови инструменти.“

3. В т. 3.19 думите „и описание на изклю
чителните пазарни условия, обосноваващи 
такава инвестиция“ се заличават.

4. Създава се т. 3.20:
„3.20. Рисков профил и описание на рис

ковете, свързани с инвестирането в акции 
на инвестиционното дружество. Описание 
на рисковете, свързани с използването на 
техники за ефективно управление на порт
фейла, включително риска на контрагента 
и потенциалните конфликти на интереси, 
както и последиците от тях за резултатите от 
дейността на инвестиционното дружество.“

5. В т. 8 се правят следните допълнения:
а) в т. 8.1 след думите „т. 2.14,“ се добавя 

„включително такси за постигнати резултати“ 
и се поставя запетая;

б) създава се т. 8.2:
„8.2. Описание на политиката относно пре

ките и косвени оперативни разходи и такси в 
резултат на използване на ефективни техники 
за управление на портфейла.“

§ 109. В приложение № 2 към чл. 169, ал. 2 
в т. 8.3 след думата „инвеститорите“ се поставя 
запетая и се добавя „включително разходи, 
свързани с начисляване и изплащане на такси 
за постигнати резултати“.

§ 110. Приложение № 3 към чл. 82е, ал. 3 
става приложение № 3 към чл. 71, ал. 2 и 
чл. 82ж, ал. 2 и в него се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В буква А:
а) наименованието се изменя така:
„А. Колективна инвестиционна схема със 

следване на индекс“;
б) в т. 1:
аа) в текста преди т. 1.1 думите „борсово 

търгуваните фондове“ се заменят с „колек
тивна инвестиционна схема“;

бб) в т. 1.4 думата „фонда“ се заменя с 
„колективната инвестиционна схема“;

вв) създава се т. 1.5:
„1.5. честота на ребалансиране на индек

са и нейното въздействие върху разходите в 
рамките на инвестиционната стратегия на 
колективната инвестиционна схема.“;

в) в т. 2 думите „борсово търгувания фонд“ 
се заменят с „колективната инвестиционна 
схема“.

2. В буква Б се правят следните изменения 
и допълнения:

а) наименованието се изменя така:
„Б. Колективна инвестиционна схема със 

следване на индекс с ливъридж“;
б) в т. 1:
аа) в текста преди т. 1.1 думите „борсово 

търгуваните фондове“ се заменят с „колек
тивна инвестиционна схема“;

бб) в т. 1.3 думата „фонда“ се заменя с 
„колективната инвестиционна схема“;

вв) създава се т. 1.4:
„1.4. честота на ребалансиране на индек

са и нейното въздействие върху разходите в 

рамките на инвестиционната стратегия на 
колективната инвестиционна схема.“;

в) в т. 2 думите „борсово търгувания фонд“ 
се заменят с „колективната инвестиционна 
схема със следване на ливъридж“.

§ 111. Създава се приложение № 4:

„Приложение № 4 
към чл. 71, ал. 3

Информация към проспект на колективна 
инвестиционна схема, използваща суап за обща 
доходност или други деривативни финансови 
инструменти със същите характеристики:

1. Информация за основната стратегия и 
състава на инвестиционния портфейл или 
индекс;

2. Информация за контрагента/контраген
тите на сделките;

3. Описание на риска от неизпълнение 
от страна на контрагента и последиците за 
възвръщаемостта на инвестициите;

4. Степента, в която контрагентът има 
дискреционни правомощия за вземане на 
решения относно състава или управлението 
на инвестиционния портфейл на колективната 
инвестиционна схема или за базисните експо
зиции на деривативните финансови инстру
менти, както и дали се изисква одобрението 
на контрагента във връзка с всяка сделка с 
инвестиционния портфейл на колективната 
инвестиционна схема;

5. Идентификация на контрагента като 
управител на инвестицията, когато има де
легиране в съответствие с разпоредбите на 
чл. 106, ал. 7 ЗДКИСДПКИ.“

§ 112. Създава се приложение № 5:

„Приложение № 5 
към чл. 151, ал. 1, т. 3

ДЕКЛАРАЦИЯ
от ........................................................................ ,
ЕИК по БУЛСТАТ ........................................... ,
адрес за кореспонденция ................................ ,
представлявано от ............................................

Нетната печалба от (междинния/годишния) 
финансов отчет към (дата на баланса) на 
(наименование на управляващото дружество) 
за включване в базовия собствен капитал от 
първи ред е изчислена по следния начин:

а) неразпределена печалба преди данъчно 
облагане (0 лв.);

б) данъци (0 лв.);
в) други отчисления (0 лв.);
г) други очаквани отчисления, които не са 

включени в отчета за приходите и разходите 
(0 лв.);

д) общ размер на отчисленията [б + в + г]  
(0 лв.);

е) размер на дивидентите, за които е взето 
решение или е направено предложение (0 лв./
празно поле)*;

ж) максимален размер на дивидентите в 
съответствие с дивидентната политика (0 лв.);
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з) размер на дивидентите съгласно средното 
съотношение на изплащане (последните три 
години) (0 лв.);

и) размер на дивидентите съгласно съ
отношението на изплащане за предходната 
година (0 лв.);

й) размер на дивидентите, които ще бъдат 
приспаднати (максимален размер за букви 
„ж, „з“, „и“, ако няма данни за буква „е“; в 
противен случай буква „е“) (0 лв.);

к) въздействие на нормативни ограничения 
(0 лв.);

л) печалба, която може да бъде включена 
в базовия собствен капитал от първи ред 
[a – д – й + к] (0 лв.).

С оглед включването на нетната печалба 
в базовия собствен капитал от първи ред на 
управляващото дружество и спазването на 
изискванията на Регламент (ЕС) № 241/2014 
и тази наредба с настоящото декларираме, че:

1. Доколкото ни е известно, горепосочените 
цифри са точни.

2. Печалбата е потвърдена от независимо/и 
от управляващото дружество лице/а, което/
които отговаря/т за одитирането на отчетите 
съгласно изискванията в чл. 26, параграф 2 
от Регламент (ЕС) № 575/2013 и тази наредба.

3. Печалбата е оценена съгласно пред
видените в приложимата счетоводна рамка 
принципи.

4. Всички очаквани отчисления от печалба
та или дивиденти са приспаднати от размера 
на печалбата, както е посочено погоре.

5. Размерът на дивидентите, които ще бъдат 
приспаднати, е оценен съгласно посоченото 
погоре.

6. Управителният орган на (наименование 
на управляващото дружество) се задължава 
да направи предложение за разпределянето на 
дивидентите, което е в пълно съответствие с 
горепосоченото изчисление на нетната печалба.

Известно ни е, че за посочването на не
верни данни носим отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.

Подписи:
* Тази стойност следва да е равна на нула 

единствено ако е налице официално решение или 
предложение да не се разпределят дивиденти. 
Ако няма такова решение или предложение, 
полето не се попълва.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 113. (1) Управляващите дружества, наци

оналните инвестиционни фондове и лицата, 
управляващи алтернативни инвестиционни 
фондове, привеждат дейността си в съответ
ствие с изискванията на тази наредба в срок 
6 месеца от влизането є в сила.

(2) Лицата по чл. 138а, които управляват 
колективна инвестиционна схема, чието 
разрешение за организиране и управление е 
издадено след датата на влизане в сила на тази 
наредба и които предвиждат такса за постиг
нати резултати, както и лицата по чл. 138а, 

които управляват колективна инвестиционна 
схема, чието разрешение за организиране и 
управление е издадено преди тази дата, но 
които предвиждат такса за постигнати резул
тати за първи път след същата дата, започват 
да спазват изискванията на чл. 138а – 138д от 
влизането в сила на тази наредба.

(3) Лицата по чл. 138а, предвидили такса 
за постигнати резултати, които управляват 
колективна инвестиционна схема, чието 
разрешение за организиране и управление е 
издадено преди датата на влизане в сила на 
наредбата, започват да прилагат изискванията 
на чл. 138а – 138д от 1.01.2023 г.

§ 114. Започналите до влизане в сила на 
тази наредба производства се довършват по 
досегашния ред.

§ 115. Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за 
изискванията към дейността на инвестицион
ните дружества и договорните фондове (обн., 
ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 106 от 
2006 г., бр. 27 и 82 от 2007 г., бр. 29 от 2008 г. 
и бр. 18 от 2010 г.) се отменя.

§ 116. Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за 
изиск ванията към дейността на управляващите 
дружества (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и 
доп., бр. 106 от 2006 г., бр. 27 и 87 от 2007 г. 
и бр. 29 от 2008 г.) се отменя.

§ 117. В Наредба № 38 от 2020 г. (обн., ДВ, 
бр. 51 от 2020 г.; изм., бр. 48 и 68 от 2021 г. 
и бр. 26 и 27 от 2022 г.) се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 1, ал. 4 след числото „52“ се по
ставя запетая и се добавя „58“.

2. В чл. 2, ал. 2 изречение трето се заличава.
§ 118. Навсякъде в наредбата думите „ко

мисията“ се заменят с „Комисията“.
§ 119. Параграф 58, § 59, т. 1, § 60, 63 и 

§ 64, т. 2 влизат в сила от 1.08.2022 г.
§ 120. Наредбата е приета с Решение № 239Н 

от 30.06.2022 г. на Комисията за финансов 
надзор.

За председател:  
Диана Йорданова

4157

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА

РЕШЕНИЕ № 192 
от 16 юни 2022 г.

за изменение и допълнение на Правилата 
за свободно използване на радиочестотния 
спектър (обн., ДВ, бр. 92 от 2021 г.; изм. и 

доп., бр. 9 от 2022 г.)

На основание чл. 30, т. 8 във връзка с 
чл. 36, ал. 1 и 2 и чл. 66а, ал. 3 от Закона 
за електронните съобщения Комисията за 
регулиране на съобщенията реши:

§ 1. В чл. 4 т. 8 се изменя така: 
„8 . индуктивни устройства – радио 

устройства, които използват магнитни по
лета със системи с индукционен контур, за 
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близкополева комуникация, и приложения 
за радиоопределяне; това са обикновено 
автомобилни имобилайзери, включващи 
например автоматично разпознаване на 
предмети, устройства за идентификация на 
животни, алармени системи, откриване на 
кабели, управление на отпадъци, определяне 
на самоличност, безжични гласови връзки, 
контрол на достъпа, датчици за разстояние 
и датчици за метал, охранителни системи, 
включително радиочестотни индуктивни 
охранителни системи, предаване на данни 
към преносими устройства, безжични систе
ми за управление и системи за автоматично 
събиране на пътни такси;“.

§ 2. В допълнителните разпоредби, в § 2 
се създават т. 19, 20 и 21:

„19. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/172 
на Комисията от 7 февруари 2022 г. за измене
ние на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1538 
относно хармонизиране на радиочестотния 
спектър за използване от устройства с малък 

обсег на действие в честотните ленти 874876 
MHz и 915921 MHz. 

20. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/179 
на Комисията от 8 февруари 2022 г. относно 
хармонизираното използване на радиочестот
ния спектър в честотната лента от 5 GHz 
за внедряване на безжични системи за дос
тъп, включително локални мрежи с достъп 
чрез радиовръзка и за отмяна на Решение 
2005/513/ЕО. 

21. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/180 
на Комисията от 8 февруари 2022 г. за изме
нение на Решение 2006/771/ЕО по отношение 
на актуализирането на хармонизираните тех
нически условия в областта на използването 
на радиочестотния спектър за устройства с 
малък обсег на действие.“

§ 3. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 
„Радиочестотeн спектър, който се използва от 
радиосъоръжения и електронни съобщителни 
мрежи“, „Устройства с малък обсег на дейст
вие“ се правят следните изменения:

1. Ред 1 се изменя така:

„

1 100148 Hz Устройства за радиоопределяне Приложение 
№ 2.5

“
2. Ред 10 се изменя така:

„

10 1485000 kHz Устройства за радиоопределяне Приложение 
№ 2.5

“
3. Ред 18 се изменя така:

„

18 500030000 kHz Устройства за радиоопределяне Приложение 
№ 2.5

“
4. Ред 35 се изменя така:

„

35 30130 MHz Устройства за радиоопределяне Приложение 
№ 2.5

“
5. Ред 107 се изменя така:

„

107 51505250 MHz Системи за безжичен достъп, включително местни радио 
мрежи (WAS/RLANs)

Приложение 
№ 2.3

“
6. След ред 107 се създава ред 107а:

„

107a 52505350 MHz Системи за безжичен достъп, включително местни радио 
мрежи (WAS/RLANs)

Приложение 
№ 2.3

“
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§ 4. В приложение № 2.1 към чл. 3, ал. 2 таблица 29 се изменя така:
„Таблица 29 

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Неспецифични устройства с ма
лък обсег на действие

Този набор от условия за 
ползване важи само за 
устройства с малък об
сег на действие в мрежи 
за данни.

3 Радиочестотна лента 915919.4 MHz

4 Разпределение на каналите Широчина на честотната лента: 
≤ 600 kHz.

5 Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/Плът
ност на мощността 25 mW e.r.p.

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му

Коефициент на запълване: ≤ 1 %
Трябва да се използват методи за 
достъп до спектъра и ограничаване 
на радиосмущенията, осигурява
щи подходящо ниво на работните 
показатели, така че да са спазени 
съществените изисквания на Ди
ректива 2014/53/ЕС. Ако в хар
монизирани стандарти или части 
от тях, препратки към които са 
били публикувани в Официален 
вестник на Европейския съюз във 
връзка с Директива 2014/53/ЕС, са 
описани съответни методи, трябва 
да се осигури ниво на работните 
показатели, което е наймалко 
еквивалентно на осигуряваното 
от тези методи.

Всички мобилни и с 
мигриращи потребите
ли устройства в мрежата 
за данни трябва да се 
контролират от глав
на точка за достъп до 
мрежата.

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени изиск
вания

11 Допустими честотни планирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 300 2201
БДС EN 300 2202
БДС EN 301 4891
БДС EN 301 4893
ERC/REC 7003

2018/1538/EС, както е изменено, 
лента 5

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

“
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§ 5. В приложение № 2.2 към чл. 3, ал. 2 таблици 2 и 3 се изменят така:
„Таблица 2

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Измервателни устройства

Неспецифични устрой
ства с малък обсег на 
действие в радиочестот
на лента 874874.4 MHz. 
Не се препоръчва из
ползването на видео
приложения.
Този набор от условия 
за ползване важи само 
за мрежи за данни.

3 Радиочестотна лента 870.0874.4 MHz

4 Разпределение на каналите Широчина на честотната лента: 
≤ 200 kHz.

5 Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/Плът
ност на мощността 500 mW e.r.p.

Трябва да се използва 
адаптивно управление 
на мощността (APC) 
или, като алтернати
ва, други методи за 
ограничаване на ра
диосмущенията, които 
осигуряват поне ек
вивалентна степен на 
съвместимост на ра
диочестотния спектър.
В радиочестотна лента 
870874 MHz, APC трябMHz, APC тряб, APC тряб APC трябтряб
ва да осигурява нама
ление на предаваната 
мощност до ≤ 5 mW.

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му

Коефициент на запълване: 
≤ 10 % за точките за достъп до 
мрежата;
≤ 2,5 % в останалите случаи. 
Трябва да се използват методи за 
достъп до спектъра и ограничаване 
на радиосмущенията, осигурява
щи подходящо ниво на работните 
показатели, така че да са спазени 
съществените изисквания на Ди
ректива 2014/53/ЕС. Ако в хармо
низирани стандарти или части от 
тях, препратки към които са били 
публикувани в Официален вестник 
на Европейския съюз във връзка 
с Директива 2014/53/ЕС, са опи
сани съответни техники, трябва 
да се осигури ниво на работните 
показатели, което е наймалко 
еквивалентно на осигуряваното от 
тези методи.

Всички мобилни и с 
мигриращи потреби
тели устройства в мре
жата за данни трябва 
да се контролират от 
главна точка за достъп 
до мрежата

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени изиск
вания

11 Допустими честотни планирания
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№ Параметър Описание Коментар

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 303 204
БДС EN 303 2041
БДС EN 303 2042
БДС EN 301 4891
БДС EN 301 4893
ERC/REC 7003

2018/1538/EС, както е изменено, 
лента 1

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Таблица 3

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Измервателни устройства

Неспецифични устрой
ства с малък обсег на 
действие.
Този набор от условия 
за ползване важи само 
за мрежи за данни.

3 Радиочестотна лента 917.3918.9 MHz

Предаванията са разре
шени само в рамките 
на честотните обхвати 
917.3917.7 MHz, 918.5
918.9 MHz.

4 Разпределение на каналите Широчина на честотната лента: 
≤ 200 kHz

5 Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/Плът
ност на мощността 500 mW e.r.p.

Трябва да се използва 
адаптивно управление 
на мощността (APC) 
или, като алтернати
ва, други методи за 
ограничаване на ра
диосмущенията, кои
то осиг уряват поне 
еквивалентна степен 
на съвместимост на ра
диочестотния спектър.

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му

Коефициент на запълване: 
≤ 10 % за точките за достъп до 
мрежата;
≤ 2,5 % в останалите случаи.
Трябва да се използват методи за 
достъп до спектъра и ограничаване 
на радиосмущенията, осигурява
щи подходящо ниво на работните 
показатели, така че да са спазени 
съществените изисквания на Ди
ректива 2014/53/ЕС. Ако в хармо
низирани стандарти или части от 
тях, препратки към които са били 
публикувани в Официален вестник 
на Европейския съюз във връзка с 
Директива 2014/53/ЕС, са описани 
съответни методи, трябва да се оси
гури ниво на работните показатели, 
което е наймалко еквивалентно 
на осигуряваното от тези методи.

Всички мобилни и с 
мигриращи потреби
тели устройства в мре
жата за данни трябва 
да се контролират от 
главна точка за достъп 
до мрежата.
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№ Параметър Описание Коментар
9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени изиск
вания

11 Допустими честотни планирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

EN 303 659 (в процес на  
разработка)

БДС EN 301 4891
БДС EN 301 4893
ERC/REC 7003

2018/1538/EС, както е изменено, 
лента 4

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

“
§ 6. В приложение № 2.3 към чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Таблица 2 и таблица 4 се изменят така:
„Таблица 2

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Устройства за широколентов  
пренос на данни

Този набор от условия 
за ползване важи само 
за широколентови ус
тройства с малък обсег 
на действие в мрежи за 
данни.

3 Радиочестотна лента 917.4919.4 MHz

4 Разпределение на каналите Широчина на честотната лента: 
> 600 kHz и ≤ 1 MHz

5 Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/Плът
ност на мощността 25 mW e.r.p.

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му

Коефициент на запълване: 
≤ 10 % за точките за достъп до 
мрежата;
≤ 2,8 % в останалите случаи.
Трябва да се използват методи за 
достъп до спектъра и ограничаване 
на радиосмущенията, осигурява
щи подходящо ниво на работните 
показатели, така че да са спазени 
съществените изисквания на Ди
ректива 2014/53/ЕС. Ако в хармо
низирани стандарти или части от 
тях, препратки към които са били 
публикувани в Официален вестник 
на Европейския съюз във връзка с 
Директива 2014/53/ЕС, са описани 
съответни методи, трябва да се оси
гури ниво на работните показатели, 
което е наймалко еквивалентно 
на осигуряваното от тези методи.

Всички мобилни и с 
мигриращи потреби
тели устройства в мре
жата за данни трябва 
да се контролират от 
главна точка за достъп 
до мрежата.

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени изиск
вания

11 Допустими честотни плани
рания
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№ Параметър Описание Коментар

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

EN 304 220 (в процес на  
разработка)

БДС EN 301 4891
БДС EN 301 4893
ERC/REC 7003

2018/1538/EС, както е изменено, 
лента 2

14 Номер на нотификацията 2021/359/BG

15 Забележка

Таблица 4 

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение
Системи за безжичен дос
тъп, включително местни 

радио мрежи (WAS/RLANs)

3 Радиочестотна лента 51505250 MHz 

Разрешава се използването на 
закрито, включително за съо
ръжения в пътни превозни сред
ства, влакове и въздухоплава
телни средства и за ограничено 
използване на открито. 
При използване на открито не 
се разрешава прикрепване към 
неподвижно монтирано съоръ
жение или към външния корпус 
на пътните превозни средства, 
неподвижна инфраструктура или 
неподвижна външна антена.
Разрешава се използването на 
радиочестотна лента 51705250 
MHz за безпилотни летателни 
системи (БЛС).

4 Разпределение на канали
те

5
Модулация/Широчина 
на заеманата честотна 
лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/
Плътност на мощността

200 mW максимална средна 
e.i.r.p.;
40 mW максимална средна 
e.i.r.p. за съоръжения във вла
кови вагони със затихване 
средно помалко от 12 dB и 
в пътни превозни средства;
10 mW/MHz максимална спекmW/MHz максимална спек/MHz максимална спекMHz максимална спек максимална спек
трална плътност на средната 
e.i.r.p. за всяка честотна лента 
от 1 MHz.

Средната стойност на e.i.r.p. се 
отнася за e.i.r.p. по време на 
предаване на радио импулс, 
която съответства на найвисо
ката мощност, ако се прилага 
управление на мощността.
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№ Параметър Описание Коментар

8 Достъп до канала и пра
вила за заемането му

Трябва да се използват методи 
за достъп до спектъра и огра
ничаване на радиосмущени
ята, осигуряващи подходящо 
ниво на работните показа
тели, така че да са спазени 
съществените изисквания на 
Директива 2014/53/ЕС. Ако 
в хармонизирани стандарти 
или части от тях, препратки 
към които са били публику
вани в Официален вестник на 
Европейския съюз във връзка 
с Директива 2014/53/ЕС, са 
описани съответни методи, 
трябва да се осигури ниво на 
работните показатели, което 
е наймалко еквивалентно на 
осигуряваното от тези методи.

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени 
изисквания

11 Допустими честотни пла
нирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 301 893 
БДС EN 301 4891 
БДС EN 301 48917

2022/179/EC
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 7003

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Използване на закрито се 
определя като използване в 
затворено пространство, което 
ще осигури необходимото 
затихване, за да се улесни 
споделеното ползване с други 
радиослужби.

“
2. След таблица 4 се създават нови таблици 4а и 4б:
„Таблица 4а 

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение
Безжични системи за дос
тъп, включително местни 
радиомрежи (WAS/RLAN)

3 Радиочестотна лента 52505350 MHz

Разрешава се използването на 
закрито само в сгради. 
Не се разрешава използването 
на съоръжения в пътни превозни 
средства, влакове и въздухопла
вателни средства и използване за 
безпилотни летателни системи.
Разрешава се използването на 
WAS/RLAN в големи въздухо
плавателни средства в съответ
ствие с Регламент (ЕС) 1321/2014 
(с изключение на вертолети 
с повече от един двигател) до  
31 декември 2028 г.
Не се разрешава използването 
на открито.
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№ Параметър Описание Коментар

4 Разпределение на каналите

5 Модулация/Широчина на 
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/
Плътност на мощността

200 mW максимална средна 
e.i.r.p.;
10 mW/MHz максимална спекmW/MHz максимална спек/MHz максимална спекMHz максимална спек максимална спек
трална плътност на средната 
e.i.r.p. за всяка честотна лента 
от 1 MHz.
100 mW максимална средна 
e.i.r.p. за WAS/RLAN в големи 
въздухоплавателни средства в 
срок до 31 декември 2028 г.

Използва се управление на мощ
ността на предавателя (TPC), 
което трябва да осигурява средно 
фактор на смекчаване от най
малко 3 dB спрямо максимално 
допустимата изходна мощност 
на системите; или ако не се из
ползва управление на мощността 
на предавателя, максимално 
допустимата средна e.i.r.p. и 
съответната средна плътност 
на e.i.r.p. се намаляват с 3 dB.
Средната стойност на e.i.r.p. се 
отнася за e.i.r.p. по време на 
предаване на радио импулс, 
която съответства на найвисо
ката мощност, ако се прилага 
управление на мощността.

8 Достъп до канала и правила 
за заемането му

Трябва да се използват мето
ди за достъп до спектъра и 
ограничаване на радиосмуще
нията, като например DFS и 
TPC, осигуряващи подходящо 
ниво на работните показа
тели, така че да са спазени 
съществените изисквания на 
Директива 2014/53/ЕС. Ако 
в хармонизирани стандарти 
или части от тях, препратки 
към които са били публику
вани в Официален вестник на 
Европейския съюз във връзка 
с Директива 2014/53/ЕС, са 
описани съответни методи, 
трябва да се осигури ниво на 
работните показатели, което 
е наймалко еквивалентно на 
осигуряваното от тези методи.

Използва се динамичен избор на 
честота (DFS), който е описан в 
Препоръка ITUR M. 16521, за 
да се гарантира съвместимост 
на работата със системите за 
радиоопределяне.
Механизмът за DFS трябва да 
гарантира, че вероятността за 
избор на даден канал е една и 
съща за всички налични канали. 
Механизмът за DFS трябва също 
така да осигурява средно почти 
равномерно разпределение на 
натоварването на спектъра.
WAS/RLAN трябва да използват 
DFS, осигуряващ намаляване 
на радиосмущенията на радара 
поне толкова ефективно, колкото 
DFS, както е описано в БДС EN 
301 893 V2.1.1. Настройките 
(хардуер и/или софтуер) на WAS/
RLAN, свързани с DFS, не следва 
да са достъпни за потребителя, 
ако промяната на тези настройки 
би довела до несъответствие на 
WAS/RLAN с изискванията за 
DFS. Това включва:
– потребителят да няма право 
да променя държавата на 
експлоатация и/или работната 
честотна лента, ако в резултат 
на това оборудването не би 
отговаряло на изискванията на 
DFS, и 
– да не се приема софтуер и/или 
фърмуер, които водят до това 
оборудването да не отговаря на 
изискванията за DFS.

9 Разрешителен режим
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№ Параметър Описание Коментар

10 Допълнителни съществени 
изисквания

11 Допустими честотни пла
нирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 301 893 
БДС EN 301 4891 
БДС EN 301 48917

2022/179/EC
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 7003

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Използване на закрито се 
определя като използване в 
затворено пространство, което 
ще осигури необходимото 
затихване, за да се улесни 
споделеното ползване с други 
радиослужби.

Таблица 4б 

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение
Безжични системи за дос
тъп, включително местни 
радиомрежи (WAS/RLAN)

3 Радиочестотна лента 54705725 MHz

Разрешава се използването на 
закрито и на открито. 
Не се разрешава използването 
на съоръжения в пътни превозни 
средства, влакове и въздухопла
вателни средства и използване 
за безпилотни летателни системи 
(БЛС). 
Разрешава се използването на 
WAS/RLAN в големи въздухопла
вателни средства в съответствие 
с Регламент (ЕС) 1321/2014 (с 
изключение на вертолети с повече 
от един двигател) в радио честотни 
ленти 54705600 MHz и 56505725 
MHz до 31 декември 2028 г.

4 Разпределение на каналите

5 Модулация/Широчина на 
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/
Плътност на мощността

1 W максимална средна e.i.r.p.;
50 mW/MHz максимална спекmW/MHz максимална спек/MHz максимална спекMHz максимална спек максимална спек
трална плътност на средната 
e.i.r.p. за всяка честотна лента 
от 1 MHz.
100 mW максимална средна 
e.i.r.p. за WAS/RLAN в големи 
въздухоплавателни средства в 
радиочестотни ленти 54705600 
MHz и 56505725 MHz в срок 
до 31 декември 2028 г.

Управление на мощността на 
предавателя (TPC) трябва да 
осигурява средно фактор на смек
чаване от наймалко 3 dB спрямо 
максимално допустимата изход
на мощност на системите; или 
ако не се използва управление 
на мощността на предавателя, 
максимално допустимата сред
на e.i.r.p. и съответната средна 
плътност на e.i.r.p. се намаляват 
с 3 dB.
Средната стойност на e.i.r.p. се 
отнася за e.i.r.p. по време на 
предаване на радио импулс, 
която съответства на найвисо
ката мощност, ако се прилага 
управление на мощността.
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№ Параметър Описание Коментар

8 Достъп до канала и правила 
за заемането му

Трябва да се използват методи 
за достъп до спектъра и огра
ничаване на радиосмущени
ята, осигуряващи подходящо 
ниво на работните показа
тели, така че да са спазени 
съществените изисквания на 
Директива 2014/53/ЕС. Ако 
в хармонизирани стандарти 
или части от тях, препратки 
към които са били публику
вани в Официален вестник на 
Европейския съюз във връзка 
с Директива 2014/53/ЕС, са 
описани съответни методи, 
трябва да се осигури ниво на 
работните показатели, което 
е наймалко еквивалентно на 
осигуряваното от тези методи.

Динамичен избор на честота 
(DFS) е описан в Препоръка ITU
R M. 16521, за да се гарантира 
съвместимост на работата със 
системите за радиоопределяне.
Механизмът за DFS трябва да 
гарантира, че вероятността за 
избор на даден канал е една и 
съща за всички налични канали. 
Механизмът за DFS трябва също 
така да осигурява средно почти 
равномерно разпределение на 
натоварването на спектъра.
WAS/RLAN трябва да използват 
DFS, осигуряващ намаляване на 
радиосмущенията на радара поне 
толкова ефективно, колкото DFS, 
както е описано в БДС EN 301 
893 V2.1.1. Настройките (хардуер 
и/или софтуер) на WAS/RLAN, 
свързани с DFS, не следва да са 
достъпни за потребителя, ако 
промяната на тези настройки 
би довела до несъответствие на 
WAS/RLAN с изискванията за 
DFS. Това включва:
– потребителят да няма право 
да промен я държавата на 
експлоатация и/или работната 
честотна лента, ако в резултат 
на това оборудването не би 
отговаряло на изискванията на 
DFS, и 
– да не се приема софтуер и/или 
фърмуер, които водят до това 
оборудването да не отговаря на 
изискванията за DFS.

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени 
изисквания

11 Допустими честотни пла
нирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т 12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 301 893 
БДС EN 301 4891 
БДС EN 301 48917

(EC) 2022/179
ECC/DEC/(04)08
ERC/REC 7003

14 Номер на нотификацията
15 Забележка

“
3. Досегашните таблици 4а и 4б стават съответно таблица 4в и 4г. 
§ 7. В приложение № 2.4 към чл. 3, ал. 2 таблици 1 и 2 се изменят така:
„Таблица 1 

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т 1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Транспортни телематични 
устройства

Този набор от условия за използ
ване важи само за предаване 
от Eurobalise при наличието на 
влакове, използващи честотната 
лента 2709027100 kHz за телеkHz за телеHz за теле
захранване при условията на 
таблица 4 от приложение № 2.1 
към чл. 3, ал. 2 на Правилата.
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№ Параметър Описание Коментар

3 Радиочестотна лента 9847484 kHz

4 Разпределение на каналите

5 Модулация/Широчина на 
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/
Плътност на мощността 9 dBμA/m на 10 метра

8 Достъп до канала и правила 
за заемането му

Коефициент на запълване: 
≤ 1 %.

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени 
изисквания

11 Допустими честотни пла
нирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 300 330
БДС EN 300 3301
БДС EN 300 3302
БДС EN 302 608 
БДС EN 301 4891
БДС EN 301 4893

2006/771/EО, както е изме
нено, лента 19

ERC/REC 7003

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Таблица 2 

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Транспортни телематични 
устройства

Този набор от условия за използ
ване важи само за предаване 
от Euroloop при наличието на 
влакове, използващи честотната 
лента 2709027100 kHz за телеkHz за телеHz за теле
захранване при условията на 
таблица 4 от приложение № 2.1 
към чл. 3, ал. 2 на Правилата.

3 Радиочестотна лента 730023000 kHz

4 Разпределение на каналите

5 Модулация/Широчина на 
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/
Плътност на мощността –7 dBμA/m на 10 метра

8 Достъп до канала и правила 
за заемането му

Трябва да се прилагат усло
вия за антените, осигуряващи 
подходящо ниво на работните 
показатели, така че да са спа
зени съществените изисквания 
на Директива 2014/53/ЕС. Ако 
в хармонизирани стандарти 
или части от тях, препратки 
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№ Параметър Описание Коментар

към които са били публику
вани в Официален вестник на 
Европейския съюз във връзка 
с Директива 2014/53/ЕС, са 
описани съответни методи, 
трябва да се осигури ниво на 
работните показатели, което 
е наймалко еквивалентно на 
осигуряваното от тези методи.

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени 
изисквания

11 Допустими честотни пла
нирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 302 609 
БДС EN 301 4891
БДС EN 301 4893

2006/771/EО, както е изме
нено, лента 23

ERC/REC 7003

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

“
§ 8. В приложение № 2.5 към чл. 3, ал. 2 таблици 1, 2, 3 и 4 се изменят така: 
„Таблица 1 

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Устройства за радио
определяне

За приложения в затворени 
апарати за ядреномагнитен 
резонанс (ЯМР).

3 Радиочестотна лента 100 Hz148 kHz

4 Разпределение на каналите

5 Модулация/Широчина на 
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/
Плътност на мощността

46 dBμA/m на разстояние  
10 m в100 Hz извън апарата 

за ЯМР 
Интензитетът на магнитното 
поле трябва да намалява с  
10 dB/декада над 100 Hz

8 Достъп до канала и правила 
за заемането му

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени 
изисквания

11 Допустими честотни пла
нирания
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№ Параметър Описание Коментар

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

Стандартът е в процес на  
разработване

2006/771/EО, както е изме
нено, лента 90

ERC/REC 7003

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Датчиците в затворени апарати 
за ЯМР са устройства, при 
които изпитваният материал/
обект се поставя в тези апарати. 
Техниките за ЯМР използват 
възбуждане с ядреномагнитен 
резонанс и реакцията на 
интензитета на магнитното 
поле на изпитвания материал/
обек т,  з а да с е пол у чи 
информация за свойствата 
на материала въз основа на 
реакцията на резонансната 
честота на изотопите на 
а т ом и т е .  С ис т ем и т е  з а 
ядреномагнитнорезонансна 
и  м а г н и т но  р е з он а н с н а 
томография не попадат в този 
обхват. 

Таблица 2 

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Устройства за радио
определяне

За приложения в затворени 
апарати за ядреномагнитен 
резонанс (ЯМР).

3 Радиочестотна лента 148 kHz5 MHz

4 Разпределение на каналите

5 Модулация/Широчина на 
заеманата честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/
Плътност на мощността

–15 dBμA/m на разстояние 
10 m извън апарата за ЯМР

8 Достъп до канала и пра
вила за заемането му

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени 
изисквания

11 Допустими честотни пла
нирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т 12 Планирани промени

13 Позоваване

Стандартът е в процес на 
разработване

2006/771/EО, както е изме
нено, лента 91

ERC/REC 7003

14 Номер на нотификацията
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№ Параметър Описание Коментар

15 Забележка

Датчиците в затворени апав затворени апа
рати за ЯМР са устройства, 
п ри кои т о и зпи т ва ни я т 
материал/обект се поставя в 
тези апарати. Техниките за 
ЯМР използват възбуждане с 
ядреномагнитен резонанс и 
реакцията на интензитета на 
магнитното поле на изпитвания 
материал/обект, за да се получи 
информация за свойствата 
на материала въз основа на 
реакцията на резонансната 
честота на изотопите на атомите. 
Системите за ядреномагнитно
ре зонансна и ма гни тно 
резонансна томография не 
попадат в този обхват.

Таблица 3 

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Устройства за радио определяне
За приложения в затворе
ни апарати за ядреномаг
нитен резонанс (ЯМР).

3 Радиочестотна лента 530 MHz

4 Разпределение на каналите

5 Модулация/Широчина на зае
маната честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/
Плътност на мощността

–5 dBμA/m на разстояние  
10 m извън апарата за ЯМР

8 Достъп до канала и правила 
за заемането му

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени 
изисквания

11 Допустими честотни пла
нирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

Стандартът е в процес на  
разработване

2006/771/EО, както е изменено, 
лента 92

ERC/REC 7003

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Датчиците в затворени апарати 
за ЯМР са устройства, при които 
изпитваният материал/обект се 
поставя в тези апарати. Техниките за 
ЯМР използват възбуждане с ядрено
магнитен резонанс и реакцията на 
интензитета на магнитното поле на 
изпитвания материал/обект, за да се 
получи информация за свойствата на 
материала въз основа на реакцията 
на резонансната честота на изотопите 
на атомите. Системите за ядрено
магнитнорезонансна и магнитно
резонансна томография не попадат 
в този обхват.
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Таблица 4 

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Устройства за радиоопределяне

За приложения в затво
рени апарати за ядре
номагнитен резонанс 
(ЯМР).

3 Радиочестотна лента 30130 MHz

4 Разпределение на каналите

5 Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/Плът
ност на мощността –36 dBm e.r.p. извън апарата за ЯМР

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени изиск
вания

11 Допустими честотни планирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

Стандартът е в процес на  
разработване

2006/771/EО, както е изменено, 
лента 93

ERC/REC 7003

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

Датчиците в затворени апарати 
за ЯМР са устройства, при които 
изпитваният материал/обект се 
поставя в тези апарати. Техниките 
за ЯМР използват възбуждане 
с ядреномагнитен резонанс и 
реакцията на интензитета на 
магнитното поле на изпитвания 
материал/обект, за да се получи 
информация за свойствата на 
материала въз основа на реакцията 
на резонансната честота на 
изотопите на атомите. Системите 
за ядреномагнитнорезонансна и 
магнитнорезонансна томография 
не попадат в този обхват.

“
§ 9. В приложение № 2.10 към чл. 3, ал. 2 таблица 2 се изменя така: 
„Таблица 2

№ Параметър Описание Коментар

Н
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т 1 Радиослужба Подвижна

2 Приложение Устройства за радиочестотна 
идентификация (RFID)

3 Радиочестотна лента 916.1918.9 MHz

Предавания на за
питващи устройства 
са разрешени само на 
централните честоти 
916.3 MHz, 917.5 MHz 
и 918.7 MHz.
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№ Параметър Описание Коментар

4 Разпределение на каналите Широчина на честотната лента: 
≤ 400 kHz.

5 Модулация/Широчина на заема
ната честотна лента

6 Посока/Разделяне

7 Предавателна мощност/Плът
ност на мощността 4 W e.r.p.

„Маркерите“ за радио
честотна идентифика
ция излъчват своите 
отговори при много 
ниско ниво на мощност 
(–10 dBm e.r.p.) в радио
честотна лента около 
каналите, използвани 
от запитващото устрой
ство за радиочестот
на идентификация, и 
трябва да отговарят на 
съществените изиск
вания на Директива 
2014/53/ЕС.

8 Достъп до канала и правила за 
заемането му

Трябва да се използват методи 
за достъп до спектъра и огра
ничаване на радиосмущенията, 
осигуряващи подходящо ниво на 
работните показатели, така че да 
са спазени съществените изисква
ния на Директива 2014/53/ЕС. Ако 
в хармонизирани стандарти или 
части от тях, препратки към които 
са били публикувани в Официален 
вестник на Европейския съюз във 
връзка с Директива 2014/53/ЕС, са 
описани съответни методи, трябва 
да се осигури ниво на работните 
показатели, което е наймалко 
еквивалентно на осигуряваното 
от тези методи.

9 Разрешителен режим

10 Допълнителни съществени изиск
вания

11 Допустими честотни планирания

И
н
ф
ор

м
ат

и
вн

а 
ч
ас

т

12 Планирани промени

13 Позоваване

БДС EN 302 208
БДС EN 302 2081
БДС EN 302 2082
БДС EN 301 4891
БДС EN 301 4893
ERC/REC 7003

2018/1538/EС, както е изменено, 
лента 3

14 Номер на нотификацията

15 Забележка

“
Председател:  

Иван Димитров
4125
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-16 
от 2 юни 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-69924-13.04.2022 г., 
вх. № 09-77387-21.04.2022 г.,  вх. № 09-77378-
21.04.2022 г.  и  вх. № 09-63287-05.04.2022 г.  от 
СГКК – Видин,  и  приложените  към  тях  доку-
менти и материали, определени по чл. 58 и 75 от 
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за 
съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и  за  отстраняване на  явна фактическа  грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Бояново, EKATTE 05997, община Грамада, 
одобрени със Заповед № РД-18-539 от 7.08.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
сграда  с  идентификатор  05997.70.17.1:  площ: 

39 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  05997.70.47.1:  площ: 
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  05997.70.47.2:  площ: 
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  05997.38.8: 
пасище, собственост на Стоян Цветков Недков, 
площ преди промяната: 10 825 кв. м, площ след 
промяната: 10 949 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05997.50.100: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 151 844 кв. м, площ след про-
мяната: 151 826 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  05997.80.2: 
нива, собственост на Драгомир Кирилов Иванов, 
площ преди промяната: 18 010 кв. м, площ след 
промяната: 18 068 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05997.140.210: 
нива, собственост на „Био Верде БГ“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 13 004 кв. м, площ след 
промяната: 11 748 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05997.140.220: 
нива,  собственост  на  Община  Грамада,  площ 
преди промяната: 5319 кв. м, площ след промя-
ната: 1384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05997.70.17: за 
друг вид застрояване, собственост на с. Бояново, 
площ  преди  промяната:  5318 кв. м,  площ  след 
промяната: 5337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 05997.70.47: за 
друг вид застрояване, собственост на с. Бояново, 

площ  преди  промяната:  1437 кв. м,  площ  след 
промяната: 1418 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  05997.38.5: 

площ:  5930 кв. м,  пасище,  собственост  на  Об-
щина Грамада;

поземлен имот с идентификатор 05997.50.37: 
площ: 1327 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Бояново;

поземлен имот с идентификатор 05997.140.36: 
площ: 2634 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Бояново.

II.  С. Медешевци,  EKATTE  47583,  община 
Грамада,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-542 
от  7.08.2019 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 47583.160.11: 

площ: 8186 кв. м, пасище, собственост на Община 
Грамада;

поземлен имот  с  идентификатор  47583.170.7: 
площ:  1157 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Грамада.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 47583.100.22: 
нива,  собственост  на  Община  Грамада,  площ 
преди промяната: 30 797 кв. м, площ след про-
мяната: 30 785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.10: 
нива,  собственост  на  Община  Грамада,  площ 
преди промяната: 84 942 кв. м, площ след про-
мяната: 84 177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.47: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната:  4947 кв. м,  площ  след  промяната: 
5070 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.109: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 66 965 кв. м, площ след про-
мяната: 45 098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.255: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 3121 кв. м, площ след промя-
ната: 4398 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.272: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 8459 кв. м, площ след промя-
ната: 10 905 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.162.110: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната:  1338 кв. м,  площ  след  промяната: 
1375 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.162.112: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 2512 кв. м, площ след промя-
ната: 1617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.162.113: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 4436 кв. м, площ след промя-
ната: 3564 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47583.162.114: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 9508 кв. м, площ след промя-
ната: 9169 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.162.115: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната:  3858 кв. м,  площ  след  промяната: 
3643 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.162.440: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Грамада, площ преди промя-
ната: 420 кв. м, площ след промяната: 393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.162.448: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Грамада, площ преди промя-
ната: 911 кв. м, площ след промяната: 832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.165.74: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната:  4136 кв. м,  площ  след  промяната: 
2958 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.165.94: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 34 982 кв. м, площ след про-
мяната: 42 384 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 47583.170.6: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 16 115 кв. м, площ след про-
мяната: 12 555 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.215.1: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 64 506 кв. м, площ след про-
мяната: 62 981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.215.2: 
овощна градина, собственост на Община Грамада, 
площ  преди  промяната:  1744 кв. м,  площ  след 
промяната: 1611 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.215.3: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 9861 кв. м, площ след промя-
ната: 3896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.215.97: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 1817 кв. м, площ след промя-
ната: 1746 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.215.333: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ,  площ  преди  промяната:  777 кв. м, 
площ след промяната: 751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.217.80: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 74 780 кв. м, площ след про-
мяната: 74 523 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.217.89: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната:  2532 кв. м,  площ  след  промяната: 
2183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.220.5: 
нива,  собственост  на  Община  Грамада,  площ 
преди промяната: 31 923 кв. м, площ след про-
мяната: 33 400 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.220.287: 
за друг вид застрояване, собственост на с. Меде-
шевци, площ преди промяната: 1076 кв. м, площ 
след промяната: 1224 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.226.23: 
овощна градина, собственост на Община Грамада, 
площ преди промяната: 33 141 кв. м, площ след 
промяната: 34 417 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.226.271: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 7388 кв. м, площ след промя-
ната: 8060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.226.277: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната:  1039 кв. м,  площ  след  промяната: 
1066 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 47583.329.284: 
за местен път, собственост на Община Грамада, 
площ преди промяната: 23 803 кв. м, площ след 
промяната: 20 388 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 47583.160.107: 

площ: 5580 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.108: 
площ: 6816 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.419: 
площ: 213 кв. м, за друг вид застрояване, собстве-
ност на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.421: 
площ: 12 487 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.422: 
площ: 10 118 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.423: 
площ: 2223 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.424: 
площ: 2071 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.425: 
площ: 2987 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.426: 
площ: 5851 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.160.427: 
площ: 2786 кв. м, гробищен парк, собственост на 
Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 47583.165.106: 
площ: 9128 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.170.92: 
площ: 1185 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.215.280: 
площ: 2864 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.215.281: 
площ: 3731 кв. м, пасище, собственост на Община 
Грамада;

поземлен имот с идентификатор 47583.215.283: 
площ: 9502 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.215.455: 
площ: 632 кв. м, за друг вид застрояване, собстве-
ност на с. Медешевци;
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поземлен имот с идентификатор 47583.220.282: 
площ: 2165 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Трина Мк Гайър и Антъни Ман;

поземлен имот с идентификатор 47583.220.285: 
площ: 1408 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

поземлен имот с идентификатор 47583.220.286: 
площ: 2631 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Медешевци;

сграда с идентификатор 47583.220.282.1: площ: 
55 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Трина Мк Гайър и Антъни Ман.

III. С. Милчина лъка, EKATTE 48266, общи-
на Грамада, одобрени със Заповед № РД-18-543 
от  7.08.2019 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 48266.20.9: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 7805 кв. м, 
площ след промяната: 7447 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48266.20.171: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната:  335 кв. м, площ след промя-
ната: 151 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  48266.30.4: 
нива, собственост на „Серес“ – ЕАД, площ преди 
промяната:  3866 кв. м,  площ  след  промяната: 
3802 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  48266.30.6: 
нива,  собственост  на  Община  Грамада,  площ 
преди промяната: 443 кв. м, площ след промя-
ната: 397 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48266.60.2: за 
път от републиканската пътна мрежа, собственост 
на държавата, площ преди промяната: 9577 кв. м, 
площ след промяната: 9410 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48266.260.5: 
нива,  собственост  на  Община  Грамада,  площ 
преди промяната: 1755 кв. м, площ след промя-
ната: 643 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48266.260.40: 
нива,  собственост  на  Пламен  Борисов  Гергов, 
площ  преди  промяната:  2702 кв. м,  площ  след 
промяната: 2686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48266.260.118: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната:  4552 кв. м,  площ  след  промяната: 
4351 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48266.280.21: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 249 945 кв. м, площ след про-
мяната: 251 938 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 48266.280.138: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Грамада,  площ  преди 
промяната:  3134 кв. м,  площ  след  промяната: 
3209 кв. м.

2. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 48266.30.11: 

площ: 1718 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Милчина лъка;

поземлен имот с идентификатор 48266.260.10: 
площ:  4001 кв. м,  нива,  собственост  на  Цано 
Петков Ценков;

поземлен имот с идентификатор 48266.260.20: 
площ: 432 кв. м, нива,  собственост на Община 
Грамада;

поземлен имот с идентификатор 48266.260.30: 
площ: 1885 кв. м, нива, собственост на Община 
Грамада;

поземлен имот с идентификатор 48266.260.137: 
площ: 13 408 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Милчина лъка.

IV. С. Чичил, EKATTE 81503, община Кула, 
одобрени със Заповед № РД-18-212 от 5.04.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот  с идентификатор 81503.161.4: 

площ: 57 730 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот  с идентификатор 81503.161.5: 

площ:  1245 кв. м,  пасище,  няма  данни  за  соб-
ственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 81503.14.62: 
за  местен  път,  собственост  на  Община  Кула, 
площ преди промяната: 33 700 кв. м, площ след 
промяната: 33 754 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.38.19: 
нива, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 60 252 кв. м, площ след промяната: 
60 595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.38.247: 
за друг вид застрояване, собственост на с. Чичил, 
площ  преди  промяната:  2959 кв. м,  площ  след 
промяната: 2008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.40.53: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ,  площ  преди  промяната:  186 842 кв. м, 
площ след промяната: 186 865 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81503.49.7: 
нива, собственост на Геро Тошев Вълчев, площ 
преди промяната: 14 565 кв. м, площ след про-
мяната: 14 372 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 81503.49.16: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 3244 кв. м, площ след промяната: 3387 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  81503.49.17: 
нива, собственост на Тошо Пеков Диков, площ 
преди промяната: 5131 кв. м, площ след промя-
ната: 4875 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81503.92.5: 
нива,  земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната:  229 324 кв. м,  площ  след  промяната: 
228 429 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81503.94.1: 
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски, 
площ  преди  промяната:  2003 кв. м,  площ  след 
промяната: 1257 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.94.410: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
1741 кв. м, площ след промяната: 1704 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.95.10: 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6680 кв. м, площ 
след промяната: 5529 кв. м;



СТР.   56   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  55

поземлен имот  с идентификатор 81503.157.1: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 10 626 кв. м, площ след промяната: 
13 641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.161.2: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната: 17 957 кв. м, площ след промяната: 
18 794 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  81503.167.1: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната:  2612 кв. м,  площ  след  промяната: 
1854 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.167.428: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
1239 кв. м, площ след промяната: 1190 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.168.1: 
пасище,  земи  по  чл. 19  ЗСПЗЗ,  площ  преди 
промяната:  2038 кв. м,  площ  след  промяната: 
1711 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.192.3: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Блажо Костов Вълчев, площ преди промяната: 
3001 кв. м, площ след промяната: 2832 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.192.25: 
друг  вид  дървопроизводителна  гора,  собстве-
ност на Лозана Велкова Мильова, площ преди 
промяната: 14 004 кв. м, площ след промяната: 
13 823 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81503.192.26: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Иванка Герчова Ценова, площ преди промяна-
та: 4259 кв. м, площ след промяната: 3597 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 81503.49.251: 

площ: 1455 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Чичил;

поземлен имот с идентификатор 81503.53.249: 
площ:  293 кв. м,  за  друг  вид  застрояване,  соб-
ственост на с. Чичил;

поземлен имот с идентификатор 81503.95.416: 
площ: 2022 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Чичил;

поземлен имот с идентификатор 81503.95.417: 
площ: 1423 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Чичил;

поземлен имот с идентификатор 81503.157.252: 
площ: 1084 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Чичил;

поземлен имот  с идентификатор  81503.161.1: 
площ: 60 671 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 81503.167.414: 
площ: 3703 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Чичил.

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

3897

ЗАПОВЕД № КД-14-17 
от 8 юни 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-92610-12.05.2022 г., 
вх. № 09-92617-12.05.2022 г.,  вх. № 09-92624-
12.05.2022 г., вх. № 09-92578-12.05.2022 г., вх. № 09-
92593-12.05.2022 г.  и  вх. № 09-92599-12.05.2022 г. 
от  СГКК – Монтана,  и  приложените  към  тях 
документи и материали, определени по чл. 58 и 75 
от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ 
за съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и  за  отстраняване на  явна фактическа  грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Горна Бела речка, EKATTE 16119, общи-
на Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-1838 
от  12.11.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 16119.12.179: 

площ:  42 кв. м,  за  местен  път,  собственост  на 
Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 16119.13.177: 
площ: 88 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 16119.14.178: 
площ:  428 кв. м,  дере,  собственост  на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 16119.15.199: 
площ: 643 кв. м, ливада, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 16119.15.200: 
площ: 969 кв. м, ливада, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 16119.15.201: 
площ: 6018 кв. м, ливада, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 16119.24.36: 
площ:  404 кв. м,  друг  вид  трайно  насаждение, 
собственост на Община Вършец;

поземлен имот  с идентификатор 16119.24.37: 
площ:  228 кв. м,  друг  вид  трайно  насаждение, 
собственост на Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 16119.25.171: 
площ: 2037 кв. м, дере, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 16119.25.172: 
площ:  319 кв. м,  дере,  собственост  на Община 
Вършец;

поземлен имот  с  идентификатор  16119.29.32: 
площ: 589 кв. м, ливада, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 16119.92.32: 
площ: 10 249 кв. м, иглолистна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот  с идентификатор 16119.92.33: 
площ:  268 кв. м,  иглолистна  гора,  собственост 
на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 16119.92.34: 
площ:  728 кв. м,  иглолистна  гора,  собственост 
на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот  с идентификатор 16119.92.35: 
площ:  506 кв. м,  иглолистна  гора,  собственост 
на МЗГ – ДЛ;
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поземлен имот с идентификатор 16119.92.36: 
площ: 4409 кв. м, иглолистна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  16119.12.74: 
за местен път, собственост на Община Вършец, 
площ  преди  промяната:  6039 кв. м,  площ  след 
промяната: 6019 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  16119.13.10: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на ДПФ – МЗГ, площ преди промяната: 
11 226 кв. м, площ след промяната: 11 157 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  16119.15.3: 
ливада, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 1171 кв. м, площ след промя-
ната: 325 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16119.15.139: 
ливада, собственост на Мито Божилов Тунчов, 
площ преди промяната: 14 379 кв. м, площ след 
промяната: 14 298 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16119.15.176: 
ливада,  собственост на Илко Николов Асенов, 
площ  преди  промяната:  4522 кв. м,  площ  след 
промяната: 980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16119.15.188: 
ливада, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 105 918 кв. м, площ след про-
мяната: 98 591 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16119.15.189: 
ливада,  собственост  на  Георги  Илков  Асенов, 
площ  преди  промяната:  5234 кв. м,  площ  след 
промяната: 941 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16119.15.190: 
ливада, собственост на Георги Георгиев Маленин 
(Николов),  площ  преди  промяната:  6300 кв. м, 
площ след промяната: 6123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16119.15.191: 
ливада, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 2944 кв. м, площ след промя-
ната: 2629 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16119.15.192: 
ливада, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 1138 кв. м, площ след промя-
ната: 1018 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  16119.23.3: 
ливада, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 10 200 кв. м, площ след про-
мяната: 10 131 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16119.24.2: друг 
вид трайно насаждение, собственост на Община 
Вършец, площ преди промяната: 2535 кв. м, площ 
след промяната: 2393 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 16119.25.166: 
дере, собственост на Община Вършец, площ пре-
ди промяната: 6381 кв. м, площ след промяната: 
6206 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  16119.89.89: 
за местен път, собственост на Община Вършец, 
площ преди промяната: 20 478 кв. м, площ след 
промяната: 20 168 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  16119.92.10: 
иглолистна  гора,  собственост  на  МЗГ – ДЛ, 
площ преди промяната: 73 721 кв. м, площ след 
промяната: 73 578 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  16119.92.11: 
иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ 

преди промяната: 166 197 кв. м, площ след про-
мяната: 165 864 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 16119.15.173: 

площ:  574 кв. м,  ливада,  собственост  на  Иван 
Костов Василев.

II. С. Долна Бела речка, EKATTE 22019, общи-
на Вършец, одобрени със Заповед № РД-18-1830 
от  8.11.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 22019.183.8: 

площ: 585 кв. м, пасище, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22019.204.201: 
площ: 2620 кв. м, пасище, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22019.205.251: 
площ: 1524 кв. м, ливада, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22019.205.252: 
площ: 1222 кв. м, ливада, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22019.208.199: 
площ: 2502 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22019.214.222: 
площ: 24 670 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22019.279.20: 
площ: 1051 кв. м, пасище, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 22019.279.21: 
площ: 376 кв. м, пасище, собственост на Община 
Вършец.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 22019.150.12: 
нива,  собственост  на  Община  Вършец,  площ 
преди промяната: 1931 кв. м, площ след промя-
ната: 2022 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22019.183.2: 
друг вид трайно насаждение, собственост на Галя 
Георгиева  Андреева,  площ  преди  промяната: 
1000 кв. м, площ след промяната: 823 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22019.183.3: 
пасище, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 5787 кв. м, площ след промя-
ната: 4332 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22019.183.224: 
дере, собственост на Община Вършец, площ пре-
ди промяната: 1741 кв. м, площ след промяната: 
1217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22019.205.4: 
лозе, собственост на Община Вършец, площ пре-
ди промяната: 955 кв. м, площ след промяната: 
206 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 22019.327.41: 
ливада, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 5294 кв. м, площ след промя-
ната: 5345 кв. м.

III.  С. Спанчевци,  EKATTE  68179,  община 
Вършец,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-1833 
от  8.11.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:
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1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  68179.9.20: 

площ: 4071 кв. м, лозе, няма данни за собственост;
поземлен  имот  с  идентификатор  68179.9.21: 

площ: 675 кв. м, ливада, няма данни за собстве-
ност;

поземлен  имот  с  идентификатор  68179.9.22: 
площ: 805 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Вършец;

поземлен имот с идентификатор 68179.27.214: 
площ: 547 кв. м, пасище, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 68179.28.142: 
площ: 1163 кв. м, ливада, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 68179.49.245: 
площ: 282 кв. м, пасище, собственост на Община 
Вършец;

поземлен имот с идентификатор 68179.54.247: 
площ: 1085 кв. м, зеленчукова градина, собстве-
ност на Община Вършец.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 68179.27.60: 
пасище, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 8078 кв. м, площ след промя-
ната: 8048 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.28.141: 
за  стопански  двор,  собственост  на  „Монт  7 
А гро“ – ЕООД,  площ  преди  промяната : 
21 068 кв. м, площ след промяната: 20 992 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.34.55: 
ливада, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 1582 кв. м, площ след промя-
ната: 1425 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.40.63: 
нива,  собственост  на  Георги  Езекиев  Кирков, 
площ  преди  промяната:  1104 кв. м,  площ  след 
промяната: 1002 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.40.87: 
нива, собственост на Анто Неголов Антов, площ 
преди промяната: 6536 кв. м, площ след промя-
ната: 6488 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.40.148: 
ливада,  собственост  на  Радослава  Николаева 
Найденова, площ преди промяната: 2614 кв. м, 
площ след промяната: 2524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.40.149: 
ливада,  собственост  на  Снежанка  Михайлова 
Христова,  площ  преди  промяната:  2614 кв. м, 
площ след промяната: 2527 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.49.182: 
пасище, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната:  750 кв. м, площ след промя-
ната: 716 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68179.54.1: 
зеленчукова  градина,  собственост  на  Община 
Вършец,  площ  преди  промяната:  11  322 кв. м, 
площ след промяната: 11 276 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68179.54.3: 
пасище, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 2692 кв. м, площ след промя-
ната: 2472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.54.126: 
ливада, собственост на Анелия Борисова Маной-
лова-Джорова и Мариела Борисова Маноилова-

Данчева, площ преди промяната: 699 кв. м, площ 
след промяната: 651 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.54.181: 
ливада, собственост на Йордан Петров Лилков, 
площ  преди  промяната:  2666 кв. м,  площ  след 
промяната: 2606 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.54.182: 
ливада, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната:  313 кв. м, площ след промя-
ната: 282 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.54.183: 
ливада, собственост на Община Вършец, площ 
преди промяната: 127 кв. м, площ след промя-
ната: 126 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68179.54.244: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на  Община  Вършец,  площ  преди 
промяната:  4434 кв. м,  площ  след  промяната: 
4406 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот  с идентификатор  68179.27.33: 

площ: 1731 кв. м, зеленчукова градина, собстве-
ност на Никола Тодоров Драгиев.

IV.  С. Безденица,  EKATTE  03201,  община 
Монтана,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-447 
от  15.02.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03201.190.113: 

площ: 500 кв. м, друг вид дървопроизводителна 
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.201: 
площ: 36 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.202: 
площ:  3674 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.501: 
площ: 279 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.502: 
площ: 874 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.503: 
площ:  2708 кв. м,  нива,  собственост  на  Ваня 
Райчева Вълкова;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.455: 
площ: 162 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.456: 
площ: 562 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03201.121.9: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 2739 кв. м, площ след промя-
ната: 2123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.121.60: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  349 кв. м,  площ  след  промяната: 
305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.122.24: 
нива,  собственост  на  Цветан  Илиев  Спасов, 
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площ  преди  промяната:  4165 кв. м,  площ  след 
промяната: 4081 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.122.61: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  3487 кв. м,  площ  след  промяната: 
3395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.125.23: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  2903 кв. м,  площ  след  промяната: 
3144 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.136.45: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  2489 кв. м,  площ  след  промяната: 
3317 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.138.2: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 10 507 кв. м, площ след про-
мяната: 10 196 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.138.43: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  2679 кв. м,  площ  след  промяната: 
2486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.139.41: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 33 021 кв. м, площ след про-
мяната: 31 341 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.190.1: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 8724 кв. м, 
площ след промяната: 6534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.190.109: 
дере,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 2200 кв. м, площ след промя-
ната: 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.190.110: 
за местен път, собственост на Община Монтана, 
площ  преди  промяната:  595 кв. м,  площ  след 
промяната: 365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.10: 
нива, собственост на „Агро Финанс“ – АД, площ 
преди промяната: 9260 кв. м, площ след промя-
ната: 9091 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.20: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 7800 кв. м, площ след промя-
ната: 7680 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.30: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 5778 кв. м, площ след промя-
ната: 5726 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.40: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 3081 кв. м, площ след промя-
ната: 3061 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.50: 
нива,  собственост  на  „Агротранс – Монта-
на“ – ЕООД, площ преди промяната: 3479 кв. м, 
площ след промяната: 3467 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.62: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  1643 кв. м,  площ  след  промяната: 
157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.90: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 2373 кв. м, площ след промя-
ната: 2372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.100: 
нива, собственост на Славка Харалампиева Илие-
ва, площ преди промяната: 2501 кв. м, площ след 
промяната: 2492 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.110: 
нива, собственост на Огнян Тодоров Симеонов и 
Тодор Огнянов Симеонов, площ преди промяна-
та: 2434 кв. м, площ след промяната: 2428 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.153: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 2531 кв. м, площ след промя-
ната: 2510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.155: 
нива,  собственост  на  Йордан  Манов  Златков, 
площ  преди  промяната:  1456 кв. м,  площ  след 
промяната: 1451 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.156: 
нива, собственост на Тодора Дамянова Валерова, 
площ  преди  промяната:  2037 кв. м,  площ  след 
промяната: 2018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.301.170: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 5367 кв. м, площ след промя-
ната: 5357 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.100: 
нива, собственост на Симеон Каменов Николов, 
площ  преди  промяната:  1685 кв. м,  площ  след 
промяната: 1652 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.110: 
нива,  собственост  на  „Ти  Ел  Ай  Джи  Бълга-
рия“ – ЕООД,  и  Ваня  Райчева  Вълкова,  площ 
преди промяната: 2732 кв. м, площ след промя-
ната: 2499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.120: 
нива,  собственост  на Камен Димитров Ценов, 
площ  преди  промяната:  5082 кв. м,  площ  след 
промяната: 4944 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.123: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  1660 кв. м,  площ  след  промяната: 
1106 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.130: 
нива,  собственост  на  Ваня  Райчева  Вълкова, 
площ  преди  промяната:  4232 кв. м,  площ  след 
промяната: 3976 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.240: 
нива,  собственост  на  Славчо  Спасов  Велков, 
площ  преди  промяната:  1079 кв. м,  площ  след 
промяната: 984 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.410: 
нива, собственост на Михайл Тимов Михайлов, 
площ  преди  промяната:  556 кв. м,  площ  след 
промяната: 555 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.450: 
нива,  собственост  на  Ваня  Райчева  Вълкова, 
площ  преди  промяната:  4352 кв. м,  площ  след 
промяната: 1220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.302.460: 
нива,  собственост  на  Ваня  Райчева  Вълкова, 
площ  преди  промяната:  8000 кв. м,  площ  след 
промяната: 7372 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03201.302.461: 
нива,  собственост  на  Ваня  Райчева  Вълкова, 
площ  преди  промяната:  525 кв. м,  площ  след 
промяната: 127 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.96: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 14 669 кв. м, площ след про-
мяната: 7101 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.98: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 33 018 кв. м, площ след про-
мяната: 15 857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.180: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 7742 кв. м, площ след промя-
ната: 5516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.270: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 644 кв. м, площ след промя-
ната: 621 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.280: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 1076 кв. м, площ след промя-
ната: 93 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.290: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 1517 кв. м, площ след промя-
ната: 632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.300: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 1158 кв. м, площ след промя-
ната: 497 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.310: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 2331 кв. м, площ след промя-
ната: 679 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.320: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 3322 кв. м, площ след промя-
ната: 855 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.330: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 1326 кв. м, площ след промя-
ната: 194 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.350: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 2785 кв. м, площ след промя-
ната: 457 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.360: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 2207 кв. м, площ след промя-
ната: 526 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.391: 
нива,  собственост  на  Иван  Кръстев  Спасов  и 
Цветко Георгиев Гелето, площ преди промяната: 
3082 кв. м, площ след промяната: 2424 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.392: 
нива, собственост на Стоян Тодоров Кръстев и 
Иван  Колов  Стоянов,  площ  преди  промяната: 
3222 кв. м, площ след промяната: 1538 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.393: 
нива,  собственост на Иван Младенов Попов и 
Иван Тодоров Кръстев, площ преди промяната: 
3390 кв. м, площ след промяната: 1381 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.395: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 

преди промяната:  571 кв. м, площ след промя-
ната: 174 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.400: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 10 449 кв. м, площ след про-
мяната: 10 119 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 03201.303.100: 

площ: 6923 кв. м, нива, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.110: 
площ: 8343 кв. м, нива, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.120: 
площ: 3216 кв. м, нива, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.130: 
площ: 2458 кв. м, нива, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.140: 
площ: 3696 кв. м, нива, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.150: 
площ: 3927 кв. м, нива, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.160: 
площ: 1833 кв. м, нива, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.170: 
площ: 4671 кв. м, нива, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 03201.303.394: 
площ:  3692 кв. м,  нива,  собственост  на  Иван 
Наков Дамянов, Манчо Луканов Манчов и Мито 
Мильов Мильов.

V. С. Доктор Йосифово, EKATTE 21840, общи-
на Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-300 
от  1.02.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 21840.54.740: 

площ: 1270 кв. м, пасище, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.54.741: 
площ: 173 кв. м, пасище, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.54.742: 
площ: 2244 кв. м, за друг вид застрояване;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.645: 
площ: 62 кв. м, за друг вид застрояване;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.646: 
площ: 145 кв. м, за друг вид застрояване;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.647: 
площ: 101 кв. м, за друг вид застрояване;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.797: 
площ: 6355 кв. м, за друг вид застрояване;

поземлен имот с идентификатор 21840.85.553: 
площ: 408 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.90.823: 
площ: 832 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.90.824: 
площ: 23 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 21840.90.825: 
площ: 476 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.111.972: 
площ: 1255 кв. м, пасище, собственост на Община 
Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.539: 
площ: 202 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.540: 
площ: 82 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 21840.128.760: 
площ: 6336 кв. м, пасище, собственост на Община 
Монтана.

2. Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 21840.31.687: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  4665 кв. м,  площ  след  промяната: 
4633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.48.905: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  2207 кв. м,  площ  след  промяната: 
2205 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.54.20: 
ливада, собственост на Тодор Михайлов Мицов, 
площ  преди  промяната:  1986 кв. м,  площ  след 
промяната: 1980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.54.22: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 2028 кв. м, площ след промя-
ната: 2042 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.54.26: 
овощна градина, собственост на Община Монта-
на, площ преди промяната: 470 кв. м, площ след 
промяната: 503 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.54.27: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 1830 кв. м, площ след промя-
ната: 1942 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.54.33: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
725 кв. м, площ след промяната: 534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.54.728: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  2606 кв. м,  площ  след  промяната: 
2599 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.54.734: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 15 335 кв. м, площ след про-
мяната: 15 213 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.54.739: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 38 183 кв. м, площ след про-
мяната: 38 048 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  21840.72.1: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната:  552 кв. м, площ след промя-
ната: 550 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.72.448: 
нива,  собственост  на  Димитър  Александров 
Гецов, площ преди промяната: 9162 кв. м, площ 
след промяната: 9156 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.72.449: 
нива,  собственост  на  Ангел  Петров  Петров  и 
Мито Младенов Христов, площ преди промяна-
та: 2441 кв. м, площ след промяната: 2435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.72.454: 
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, 
площ  преди  промяната:  4451 кв. м,  площ  след 
промяната: 4421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.72.455: 
нива, собственост на Димитър Борисов Колов, 
площ  преди  промяната:  974 кв. м,  площ  след 
промяната: 969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.72.576: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
639 кв. м, площ след промяната: 627 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.72.577: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
225 кв. м, площ след промяната: 215 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.74.380: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  5593 кв. м,  площ  след  промяната: 
5334 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  21840.80.2: 
нива,  собственост  на  Илия  Каменов  Игнатов, 
площ  преди  промяната:  2040 кв. м,  площ  след 
промяната: 1923 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  21840.80.3: 
нива, собственост на Емил Константинов Цонков 
и Камелия Коцева Герасимова, площ преди про-
мяната: 485 кв. м, площ след промяната: 468 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.4: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собстве-
ност на Община Монтана, площ преди промяната: 
194 кв. м, площ след промяната: 180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.490: 
нива, собственост на Емил Константинов Цон-
ков и Камелия Коцева Герасимова, площ преди 
промяната:  9867 кв. м,  площ  след  промяната: 
9858 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.552: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  3547 кв. м,  площ  след  промяната: 
3160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.611: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
260 кв. м, площ след промяната: 249 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.612: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
472 кв. м, площ след промяната: 462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.613: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
261 кв. м, площ след промяната: 232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.624: 
нива, собственост на Михаил Кузманов Видов и 
Иван Кузманов Видов, площ преди промяната: 
1334 кв. м, площ след промяната: 1292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.631: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
67 кв. м, площ след промяната: 56 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.632: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
523 кв. м, площ след промяната: 407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.80.638: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
785 кв. м, площ след промяната: 653 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 21840.80.639: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
1232 кв. м, площ след промяната: 1153 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.700: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
886 кв. м, площ след промяната: 793 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.705: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
55 кв. м, площ след промяната: 8 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.706: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
393 кв. м, площ след промяната: 155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.707: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
2918 кв. м, площ след промяната: 3121 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.735: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
1778 кв. м, площ след промяната: 1709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.736: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
564 кв. м, площ след промяната: 545 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.737: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
722 кв. м, площ след промяната: 643 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.738: 
друг вид земеделска земя, собственост на Валери 
Иванов Видов, площ преди промяната: 1223 кв. м, 
площ след промяната: 1195 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.739: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
2390 кв. м, площ след промяната: 2327 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.81.795: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 17 947 кв. м, площ след про-
мяната: 17 425 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  21840.85.3: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната:  172 кв. м, площ след промя-
ната: 158 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.85.542: 
нива,  собственост  на  Валери  Иванов  Видов  и 
Петър Аврамов Пенков, площ преди промяната: 
1044 кв. м, площ след промяната: 1040 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  21840.87.4: 
нива, собственост на Лила Димитрова Христова, 
площ  преди  промяната:  2100 кв. м,  площ  след 
промяната: 2096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.553: 
нива, собственост на Николай Димитров Ранге-
лов, площ: 4487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.554: 
нива, собственост на Мито Горанов Илчов, площ: 
3790 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.555: 
нива, собственост на Дико Иванов Нешов, площ 
преди промяната: 2000 кв. м, площ след промя-
ната: 1987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.559: 
нива, собственост на „Аванс Терафонд“ – АДСИЦ, 
площ  преди  промяната:  4131 кв. м,  площ  след 
промяната: 4118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.560: 
нива, собственост на Тихомир Валентинов Ми-
хайлов, площ преди промяната: 5026 кв. м, площ 
след промяната: 4996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.561: 
нива,  собственост  на  Валери  Иванов  Видов  и 

Аврам Георгиев Пенперски, площ преди промя-
ната: 4000 кв. м, площ след промяната: 3981 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.562: 
нива, собственост на Александър Митов Канин, 
площ  преди  промяната:  4502 кв. м,  площ  след 
промяната: 4476 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.563: 
нива, собственост на Аврам Митов Канин, площ 
преди промяната: 1021 кв. м, площ след промя-
ната: 1000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.564: 
нива,  собственост на „Топагро“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 3157 кв. м, площ след промя-
ната: 3143 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.565: 
нива, собственост на Кирил Славчов Ангелов и 
Аврам Йосифов Митов, площ преди промяната: 
3110 кв. м, площ след промяната: 3092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.569: 
нива, ДПФ, площ преди промяната: 11 148 кв. м, 
площ след промяната: 11 123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.571: 
нива, собственост на Светлозар Иванов Дичевски, 
площ  преди  промяната:  4439 кв. м,  площ  след 
промяната: 4420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.676: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  631 кв. м,  площ  след  промяната: 
625 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.87.824: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  653 кв. м,  площ  след  промяната: 
650 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  21840.90.4: 
нива, собственост на Анелия Георгиева Митова, 
площ  преди  промяната:  3046 кв. м,  площ  след 
промяната: 3038 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.90.569: 
нива,  собственост на „Топагро“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 3420 кв. м, площ след промя-
ната: 3394 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.90.572: 
нива,  собственост  на  „Мек  Балкан“ – ЕООД, 
площ  преди  промяната:  2859 кв. м,  площ  след 
промяната: 2852 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.90.573: 
нива,  собственост на Ангел Стоянов Георгиев, 
площ  преди  промяната:  520 кв. м,  площ  след 
промяната: 513 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.90.574: 
нива,  собственост на „Топагро“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 3494 кв. м, площ след промя-
ната: 3487 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.90.594: 
нива, собственост на Спас Цонков Тодоров, площ 
преди промяната: 3993 кв. м, площ след промя-
ната: 3991 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.111.869: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 7467 кв. м, площ след промя-
ната: 7337 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.111.883: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  863 кв. м,  площ  след  промяната: 
815 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 21840.111.901: 
водно  течение,  река,  собственост  на  държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 5166 кв. м, 
площ след промяната: 5126 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.111.939: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 5611 кв. м, площ след промя-
ната: 5582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.111.957: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
1599 кв. м, площ след промяната: 1049 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.111.963: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
219 кв. м, площ след промяната: 167 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.111.970: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
22 737 кв. м, площ след промяната: 22 641 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.116.656: 
нива,  собственост  на  Община  Монтана,  площ 
преди промяната: 91 кв. м, площ след промяна-
та: 14 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.116.657: 
нива, собственост на Богомил Димитров Коста-
динов, площ преди промяната: 3520 кв. м, площ 
след промяната: 3399 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.116.765: 
нива, собственост на Христо Иванов Атанасов, 
площ  преди  промяната:  1855 кв. м,  площ  след 
промяната: 1798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.116.977: 
нива, собственост на Спас Митов Леков, площ 
преди промяната: 3156 кв. м, площ след промя-
ната: 3147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.116.978: 
нива, собственост на Константин Иванов Рапон-
ски,  площ  преди  промяната:  2474 кв. м,  площ 
след промяната: 2472 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.116.979: 
друг вид земеделска земя, собственост на Борис 
Иванов Бонов, площ преди промяната: 2223 кв. м, 
площ след промяната: 2139 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.116.980: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
7624 кв. м, площ след промяната: 7351 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  21840.117.6: 
пасище, собственост на Мито Колов Младенов, 
площ  преди  промяната:  1406 кв. м,  площ  след 
промяната: 1369 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  21840.117.8: 
пасище, собственост на Георги Лилов Трифонов, 
площ  преди  промяната:  1478 кв. м,  площ  след 
промяната: 1437 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  21840.117.9: 
пасище, собственост на Борис Колов Трифонов, 
площ  преди  промяната:  510 кв. м,  площ  след 
промяната: 471 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.117: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
553 кв. м, площ след промяната: 625 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.118: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
465 кв. м, площ след промяната: 486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.119: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
715 кв. м, площ след промяната: 743 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.120: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
868 кв. м, площ след промяната: 898 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.121: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
1178 кв. м, площ след промяната: 1220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.122: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
1737 кв. м, площ след промяната: 1789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.123: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
1087 кв. м, площ след промяната: 1122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.125: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
1325 кв. м, площ след промяната: 1370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.159: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
401 кв. м, площ след промяната: 423 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.160: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
365 кв. м, площ след промяната: 392 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.161: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
301 кв. м, площ след промяната: 322 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.407: 
пасище, собственост на Игнат Марков Иванов, 
площ  преди  промяната:  1653 кв. м,  площ  след 
промяната: 1523 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.408: 
пасище, собственост на Елена Иванова Димит- 
рова, площ преди промяната: 1900 кв. м, площ 
след промяната: 1856 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.418: 
пасище, собственост на Ангелина Дикова Спасо-
ва и Незабравка Дикова Янакиева, площ преди 
промяната:  2532 кв. м,  площ  след  промяната: 
2237 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.419: 
пасище, собственост на „Топагро“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 2139 кв. м, площ след промя-
ната: 2052 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.420: 
пасище, собственост на „Топагро“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 3410 кв. м, площ след промя-
ната: 3258 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.431: 
пасище, собственост на Господина Митова Нон-
чова, площ преди промяната: 2710 кв. м, площ 
след промяната: 2469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.515: 
пасище, собственост на „Топагро“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 3356 кв. м, площ след промя-
ната: 3237 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.516: 
пасище, собственост на Давид Атанасов Давидов, 
площ  преди  промяната:  1579 кв. м,  площ  след 
промяната: 1524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.517: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 2635 кв. м, площ след промя-
ната: 2568 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.521: 
пасище,  собственост  на  Илия  Ангелов  Вачев, 
площ  преди  промяната:  1258 кв. м,  площ  след 
промяната: 1093 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.522: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
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преди промяната: 2550 кв. м, площ след промя-
ната: 2486 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.523: 
пасище,  собственост  на  Коло  Борисов  Колов, 
площ  преди  промяната:  1468 кв. м,  площ  след 
промяната: 1435 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.524: 
пасище, собственост на Стоилия Веселинова Да-
мянова и Цветан Никифоров Савов, площ преди 
промяната:  3123 кв. м,  площ  след  промяната: 
3030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.530: 
пасище, собственост на Иван Лазаров Стаменин, 
площ  преди  промяната:  6397 кв. м,  площ  след 
промяната: 6314 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.532: 
пасище, собственост на Димитър Лилов Трифонов, 
площ  преди  промяната:  1597 кв. м,  площ  след 
промяната: 1553 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.534: 
пасище, собственост на Никола Иванов Трифонов, 
площ  преди  промяната:  1548 кв. м,  площ  след 
промяната: 1508 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.536: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 1678 кв. м, площ след промя-
ната: 1567 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.537: 
пасище, собственост на „Топагро“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 2926 кв. м, площ след промя-
ната: 2872 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.117.538: 
пасище, собственост на Тодор Иванов Дормишов, 
площ  преди  промяната:  2927 кв. м,  площ  след 
промяната: 2842 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.128.6: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 99 225 кв. м, площ след про-
мяната: 99 025 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.142.1: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 4843 кв. м, площ след промя-
ната: 4755 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  21840.147.4: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 41 214 кв. м, площ след про-
мяната: 41 043 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.147.703: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  1729 кв. м,  площ  след  промяната: 
1698 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.682.377: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
10 420 кв. м, площ след промяната: 10 252 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.684.760: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
8896 кв. м, площ след промяната: 10 188 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.684.765: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
8413 кв. м, площ след промяната: 7681 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.684.769: 
за местен път, собственост на Община Монтана, 
площ  преди  промяната:  4803 кв. м,  площ  след 
промяната: 4812 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 21840.684.774: 
за друг вид застрояване, площ преди промяната: 
7331 кв. м, площ след промяната: 7485 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 21840.80.644: 

площ: 167 кв. м, за друг вид застрояване;
поземлен имот с идентификатор 21840.90.14: 

площ:  567 кв. м,  за  друг  вид  застрояване,  соб-
ственост на Петър Ангелов Петров;

поземлен имот с идентификатор 21840.90.615: 
площ: 1583 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Петър Ангелов Петров;

сграда  с  идентификатор  21840.90.14.1:  площ: 
98 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Петър Ангелов Петров;

сграда  с  идентификатор  21840.90.14.2:  площ: 
94 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собстве-
ност на Петър Ангелов Петров;

сграда с идентификатор 21840.90.615.1: площ: 
76 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Петър Ангелов Петров;

сграда с идентификатор 21840.90.615.2: площ: 
46 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собстве-
ност на Петър Ангелов Петров.

VI.  С. Славотин,  EKATTE  67043,  община 
Монтана,  одобрени  със  Заповед  № РД-18-428 
от  14.02.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 67043.240.9929: 

площ:  2460 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9930: 
площ:  3930 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9931: 
площ:  3698 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9932: 
площ:  4506 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Монтана;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.9933: 
площ: 14 707 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Монтана.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот  с идентификатор  67043.19.11: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 13 514 кв. м, площ след про-
мяната: 13 701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.59: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост  на Община Монтана,  площ  преди 
промяната:  4783 кв. м,  площ  след  промяната: 
4780 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 67043.240.62: 
пасище, собственост на Община Монтана, площ 
преди промяната: 64 904 кв. м, площ след про-
мяната: 62 335 кв. м.

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
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ЗАПОВЕД № РД-18-97 
от 8 юни 2022 г.

На  основание  чл. 49,  ал. 1  ЗКИР  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизираната територия в землището на с. Павел, 
община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 2.06.2021 г. на Службата 
по  геодезия,  картография  и  кадастър – Велико 
Търново.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадас-
трална карта и кадастрални регистри не подлежат 
на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3903

ЗАПОВЕД № РД-16-28 
от 10 юни 2022 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам 
производство по създаване на кадастрална карта 
и кадастрални регистри на урбанизираните тери-
тории в землищата на с. Беловица, с. Красново, 
с. Кръстевич,  с. Мало  Крушево,  с. Михилци, 
с. Мътеница,  с. Ново  Железаре,  с. Паничери, 
с. Старо Железаре, с. Старосел и с. Черничево, 
община Хисаря, област Пловдив.

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадас-
тралните  регистри,  е  „Геоинженеринг“ – ООД, 
вписано  в  регистъра  по  чл. 12,  т. 8  ЗКИР  със 
Заповед  № РД-15-37  от  21.06.2006 г.  на  изпъл-
нителния  директор  на Агенцията  по  геодезия, 
картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Пловдив, Община Хисаря и съот-
ветните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3910

ЗАПОВЕД № КД-14-18 
от 15 юни 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления вх. № 09-95823-17.05.2022 г., 
вх. № 09-99506-20.05.2022 г.,  вх. № 09-96463-
17.05.2022 г., вх. № 09-96189-17.05.2022 г., вх. № 09-
97214-18.05.2022 г.,  вх. № 09-95757-17.05.2022 г., 
вх. № 09-97572-18.05.2022 г.,  вх. № 09-97549-
18.05.2022 г., вх. № 09-101129-23.05.2022 г., вх. № 09-
97543-18.05.2022 г.,  вх. № 09-99505-20.05.2022 г., 
вх. № 09-101051-23.05.2022 г.,  вх. № 09-95920-
17.05.2022 г., вх. № 09-102474-25.05.2022 г., вх. № 09-
197294-18.05.2022 г., вх. № 09-98856-19.05.2022 г. и 
вх. № 09-97670-18.05.2022 г. от СГКК – Добрич, и 
приложените към  тях  документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-20-5 

от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създа-
ването и поддържането на кадастралната карта 
и кадастралните регистри, и за отстраняване на 
явна фактическа грешка одобрявам изменението 
в кадастралната карта и кадастралните регистри 
(КККР) на:

I.  С. Александър  Стамболийски,  EKATTE 
00360,  община  Генерал  Тошево,  одобрени  със 
Заповед  № РД-18-236  от  30.01.2018 г.  на  изпъл-
нителния  директор  на Агенцията  по  геодезия, 
картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 00360.56.236: 

площ: 1563 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Илиян Николов Михайлов;

поземлен имот с идентификатор 00360.56.237: 
площ:  130 кв. м,  за  друг  вид  застрояване,  соб-
ственост на Борис Петров Видев;

поземлен имот с идентификатор 00360.56.238: 
площ:  17 кв. м,  друг  вид  нива,  собственост  на 
Община Генерал Тошево;

сграда  с  идентификатор  00360.55.2.1:  площ: 
29 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 00360.56.35.1: площ: 
21 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 00360.56.35.2: площ: 
63 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 00360.56.236.3: площ: 
94 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 00360.56.236.6: площ: 
34 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 00360.56.236.7: площ: 
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 00360.15.60: 
нива, ДПФ, площ преди промяната: 72 116 кв. м, 
площ след промяната: 72 519 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00360.21.11: 
друг вид нива, собственост на Константин Киров 
Иванов, площ преди промяната: 2257 кв. м, площ 
след промяната: 1582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00360.21.12: 
за местен път, собственост на Община Генерал 
Тошево,  площ  преди  промяната:  30  707 кв. м, 
площ след промяната: 30 979 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00360.56.35: 
нива,  собственост  на  н-ци  Атанас,  Кирил  и 
Димитър  Михалеви,  площ  преди  промяната: 
13 247 кв. м, площ след промяната: 11 755 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00360.56.36: 
друг вид нива, собственост на Община Генерал 
Тошево, площ преди промяната: 796 кв. м, площ 
след промяната: 725 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00360.56.37: 
друг вид нива, собственост на Община Генерал 
Тошево, площ преди промяната: 159 кв. м, площ 
след промяната: 118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 00360.56.178: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 82 704 кв. м, площ след 
промяната: 82 597 кв. м.
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II. С. Балканци, EKATTE 02484, община Ге-
нерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-515 
от  21.02.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 02484.85.82: 

площ:  914 кв. м,  пасище,  няма  данни  за  соб-
ственост;

сграда  с  идентификатор  02484.73.16.1:  площ: 
117 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с идентификатор  02484.73.16.2:  площ: 
13 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 02484.87.163.1: площ: 
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 02484.87.163.2: площ: 
29 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 02484.93.120.1: площ: 
128 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 02484.93.120.2: площ: 
33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 02484.93.120.3: площ: 
7 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 02484.93.121.1: площ: 
88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 02484.93.123.1: площ: 
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 02484.93.123.2: площ: 
16 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 02484.93.123.3: площ: 
24 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 02484.501.2.1: площ: 
99 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 02484.501.2.2: площ: 
150 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 02484.501.3.1: площ: 
78 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 02484.20.75: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 452 492 кв. м, площ след 
промяната: 452 645 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02484.74.74: 
за  друг  вид  застрояване,  собственост  на  Об-
щина Генерал Тошево, площ преди промяната: 
13 932 кв. м, площ след промяната: 13 911 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02484.85.81: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 101 918 кв. м, площ след 
промяната: 101 004 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02484.87.87: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 

Генерал Тошево, площ преди промяната: 61 кв. м, 
площ след промяната: 54 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02484.87.163: 
друг вид нива, собственост на Община Генерал 
Тошево, площ преди промяната: 2211 кв. м, площ 
след промяната: 2063 кв. м.

III. С. Бежаново, EKATTE 03157, община Ге-
нерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-237 
от  30.01.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот  с  идентификатор  03157.10.13: 

площ: 1816 кв. м, пасище, собственост на Васил 
Георгиев Йорданов;

сграда  с  идентификатор  03157.10.13.3:  площ: 
62 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  03157.10.13.4:  площ: 
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  03157.10.13.5:  площ: 
2 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  03157.10.13.6:  площ: 
5 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  03157.23.1.1:  площ: 
44 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  03157.23.1.2:  площ: 
28 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  03157.23.4.1:  площ: 
20 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни 
за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  03157.8.2: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 175 830 кв. м, площ след 
промяната: 176 038 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03157.9.1: па-
сище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 41 825 кв. м, площ след 
промяната: 40 616 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  03157.9.2: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Генерал Тошево, площ 
преди промяната: 2016 кв. м, площ след промя-
ната: 2170 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  03157.10.7: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ  преди  промяната:  8839 кв. м,  площ  след 
промяната: 7023 кв. м.

IV. С. Василево, EKATTE 10183, община Ге-
нерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-516 
от  21.02.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
сграда  с  идентификатор  10183.72.71.1:  площ: 

50 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  10183.72.71.2:  площ: 
11 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;
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сграда  с  идентификатор  10183.72.71.3:  площ: 
33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 10183.13.62: 
друг вид нива, собственост на Община Генерал 
Тошево,  площ  преди  промяната:  18 882 кв. м, 
площ след промяната: 1554 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 10183.13.64: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 346 223 кв. м, площ след 
промяната: 346 307 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  10183.13.74: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди 
промяната: 101 842 кв. м, площ след промяната: 
94 033 кв. м.

V. С. Великово, EKATTE 10422, община Гене-
рал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-238 
от  30.01.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 10422.60.57: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 210 144 кв. м, площ след 
промяната: 209 786 кв. м.

VI. С. Вичово, EKATTE 11329, община Гене-
рал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-517 
от  21.02.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 11329.12.26: 

площ: 1417 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 11329.12.27: 
площ: 229 кв. м, нива, собственост на Община 
Генерал Тошево;

сграда  с  идентификатор  11329.12.26.1:  площ: 
23 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  11329.12.26.2:  площ: 
11 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 11329.12.25: 
нива, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 15 181 кв. м, площ след 
промяната: 13 534 кв. м.

VII. С. Горица, EKATTE 18575, община Гене-
рал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-239 
от  30.01.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
сграда с идентификатор 18575.107.48.1: площ: 

107 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 18575.107.48.2: площ: 
30 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост. 

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 18575.103.12: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 35 070 кв. м, площ след 
промяната: 33 544 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18575.103.16: 
нива, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 20 791 кв. м, площ след 
промяната: 20 735 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18575.103.95: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Генерал Тошево, площ 
преди промяната: 1853 кв. м, площ след промя-
ната: 1825 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  18575.107.1: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 226 345 кв. м, площ след 
промяната: 223 544 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18575.107.54: 
друг  вид  земеделска  земя,  собственост  на Об-
щина Генерал Тошево, площ преди промяната: 
17 586 кв. м, площ след промяната: 14 463 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 18575.108.1: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 104 000 кв. м, площ след 
промяната: 100 125 кв. м.

VIII. С. Калина, EKATTE 35393, община Ге-
нерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-241 
от  30.01.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 35393.120.7: 

площ: 3445 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 35393.120.8: 
площ: 1909 кв. м, за извор на прясна вода, соб-
ственост на Община Генерал Тошево;

сграда  с  идентификатор  35393.120.3.1:  площ: 
24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  35393.120.3.2:  площ: 
92 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  35393.120.8.1:  площ: 
126 кв. м, сграда за водоснабдяване и/или кана-
лизация, няма данни за собственост;

сграда  с идентификатор  35393.120.8.2:  площ: 
30 кв. м,  складова  база,  склад,  няма  данни  за 
собственост;

сграда  с идентификатор  35393.120.8.3:  площ: 
27 кв. м,  сграда  за  енергопроизводство,  няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.1: площ: 
100 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.2: площ: 
1198 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.3: площ: 
762 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.4: площ: 
241 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.5: площ: 
699 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;
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сграда с идентификатор 35393.125.90.6: площ: 
491 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.7: площ: 
47 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.8: площ: 
10 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.9: площ: 
6 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.10: площ: 
322 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.11: площ: 
380 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.12: площ: 
37 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 35393.125.90.13: площ: 
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост. 

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 35393.120.1: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 28 836 кв. м, площ след 
промяната: 27 958 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35393.120.3: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 116 907 кв. м, площ след 
промяната: 113 413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 35393.120.95: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ  преди  промяната:  9901 кв. м,  площ  след 
промяната: 4669 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 35393.888.1: 

площ:  50 кв. м,  за  електроенергийното  произ-
водство,  собственост  на  „Електроразпределе-
ние – Варна“ – ЕАД.

IX. С. Люляково, EKATTE 44714, община Ге-
нерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-229 
от  30.01.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
сграда  с  идентификатор  44714.56.9.1:  площ: 

894 кв. м,  селскостопанска  сграда,  собственост 
на ПТК „Люляк“;

сграда  с  идентификатор  44714.56.10.1:  площ: 
896 кв. м,  селскостопанска  сграда,  собственост 
на ПТК „Люляк“;

сграда  с  идентификатор  44714.56.10.2:  площ: 
75 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  44714.56.10.3:  площ: 
73 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  44714.56.10.4:  площ: 
60 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  44714.56.10.5:  площ: 
175 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  44714.56.10.6:  площ: 
196 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  44714.10.1: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 130 304 кв. м, площ след 
промяната: 129 497 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  44714.23.1: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 126 775 кв. м, площ след 
промяната: 126 650 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  44714.23.6: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 109 444 кв. м, площ след 
промяната: 108 501 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 44714.23.29: 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди 
промяната: 43 613 кв. м, площ след промяната: 
42 465 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  44714.23.5: 

площ:  368 кв. м,  пасище,  собственост  на  ЕТ 
„Сиси – Вали – Мария Георгиева“;

поземлен имот с идентификатор 44714.23.59: 
площ: 16 609 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Люляково;

поземлен  имот  с  идентификатор  44714.57.1: 
площ: 991 кв. м, депо за битови отпадъци (сме-
тище), собственост на ЕТ „Сиси – Вали – Мария 
Георгиева“;

сграда  с  идентификатор  44714.56.4.1:  площ: 
677 кв. м,  селскостопанска  сграда,  собственост 
на ДПФ – МЗГ.

X. С. Малина, EKATTE 46351, община Гене-
рал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-230 
от  30.01.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
сграда  с  идентификатор  46351.19.1.1:  площ: 

44 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  46351.19.63.1:  площ: 
213 кв. м,  спортна сграда, база, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  46351.19.65.1:  площ: 
33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  46351.18.2: 
нива,  собственост  на  Марин  Райчев  Маринов, 
площ  преди  промяната:  9580 кв. м,  площ  след 
промяната: 9482 кв. м;

сграда с идентификатор 46351.19.83.1: жилищна 
сграда – еднофамилна,  собственост  на  Памела 
Светланова Георгиева, площ преди промяната: 
82 кв. м, площ след промяната: 96 кв. м.

XI.  С. Преселенци,  EKATTE  58181,  община 
Генерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-
552 от 27.02.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 58181.40.177: 
площ: 3581 кв. м, за стопански двор, собственост 
на Държавен поземлен фонд – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.178: 
площ: 7122 кв. м, за стопански двор, собственост 
на Държавен поземлен фонд – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.179: 
площ: 2371 кв. м, за стопански двор, собственост 
на Община Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.180: 
площ: 9856 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.181: 
площ: 712 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.182: 
площ: 677 кв. м, за стопански двор, собственост 
на Георги Георгиев Златев;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.183: 
площ:  17 978 кв. м,  неизползвана  нива  (угар, 
орница), собственост на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.184: 
площ: 18 963 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.185: 
площ: 16 535 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.186: 
площ:  3674 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Генерал 
Тошево;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.187: 
площ: 1150 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.188: 
площ: 3285 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.189: 
площ: 665 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.190: 
площ: 9305 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево;

поземлен имот  с идентификатор  58181.129.4: 
площ: 3133 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот  с идентификатор  58181.129.5: 
площ:  988 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Генерал 
Тошево;

поземлен  имот  с  идентификатор  58181.149.3: 
площ: 4395 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Иван Димитров Чобанов;

поземлен  имот  с  идентификатор  58181.149.4: 
площ: 405 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  58181.149.5: 
площ: 1651 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Калоян Иванов Костадинов;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.20: 
площ: 2447 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Нела Дикова Няголова;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.21: 
площ: 1076 кв. м, друг вид нива, няма данни за 
собственост;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.22: 
площ: 4465 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево;

поземлен имот  с идентификатор  58181.168.1: 
площ: 3238 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.2: 
площ: 1463 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.3: 
площ: 3598 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот  с идентификатор 58181.168.4: 
площ: 10 752 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.5: 
площ: 9204 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот  с  идентификатор  58181.168.7: 
площ: 2379 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.8: 
площ: 5728 кв. м, за стопански двор, собственост 
на Гочо Иванов Гочев и Цветана Георгиева Гочева;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.9: 
площ: 3031 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.10: 
площ: 571 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.11: 
площ: 1471 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.13: 
площ: 963 кв. м, за стопански двор, собственост на 
Гочо Иванов Гочев и Цветана Георгиева Гочева;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.14: 
площ: 2477 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ЕТ „Калоян Калчев – Жикама-Я“;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.15: 
площ: 755 кв. м, за стопански двор, собственост 
на „Геотерм“ – АД, и ЕТ „Калоян Калчев – Жи-
кама-Я“;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.17: 
площ: 2199 кв. м, за стопански двор, собственост 
на Иван Дженков Христов, Марийка Стоянова 
Христова, Коста Дженков Дженков  и Василка 
Василева Дженкова;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.19: 
площ: 1014 кв. м, за стопански двор, собственост 
на Андон Дженков Христов, Малинка Любенова 
Христова;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.20: 
площ: 5018 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.21: 
площ: 3306 кв. м, за стопански двор, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.22: 
площ: 29 837 кв. м, за стопански двор, няма данни 
за собственост;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.7: 
площ: 418 кв. м, за стопански двор, собственост 
на Община Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.8: 
площ: 77 кв. м, за друг вид застрояване, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.9: 
площ: 1145 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Петър Христов Петров;
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поземлен имот с идентификатор 58181.402.10: 
площ:  321 кв. м,  за  друг  вид  застрояване,  соб-
ственост на Недка Димитрова Вълчева и Златка 
Димитрова Паскалева;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.11: 
площ: 456 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.12: 
площ: 96 кв. м, за друг вид застрояване, собстве-
ност на Димка Кънчева Йорданова;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.13: 
площ: 3247 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Светослав Стоянов Колчев и Диян 
Колев Добрев;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.14: 
площ:  102 кв. м,  за  друг  вид  застрояване,  соб-
ственост на Диян Колев Добрев;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.15: 
площ: 61 кв. м, за друг вид застрояване, собстве-
ност на Диян Колев Добрев;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.16: 
площ: 162 кв. м, друг вид нива, собственост на 
Светослав Стоянов Колчев;

сграда с идентификатор 58181.40.177.1: площ: 
1626 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 58181.40.177.2: площ: 
96 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 58181.40.178.1: площ: 
377 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 58181.40.178.2: площ: 
15 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 58181.40.180.1: площ: 
672 кв. м,  селскостопанска  сграда,  собственост 
на Георги Георгиев Златев;

сграда с идентификатор 58181.40.180.2: площ: 
315 кв. м,  селскостопанска  сграда,  собственост 
на Георги Георгиев Златев;

сграда с идентификатор 58181.40.180.3: площ: 
483 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб-
ственост на Георги Георгиев Златев;

сграда с идентификатор 58181.40.181.1: площ: 
57 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 58181.40.182.1: площ: 
62 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Георги Георгиев Златев;

сграда  с  идентификатор  58181.129.4.1:  площ: 
347 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.129.4.2:  площ: 
78 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.129.4.3:  площ: 
74 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.149.2.1:  площ: 
45 кв. м, сграда за водоснабдяване и/или кана-
лизация, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 58181.157.20.1: площ: 
83 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Нела Дикова Няголова;

сграда с идентификатор 58181.157.20.2: площ: 
8 кв. м,  жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Нела Дикова Няголова;

сграда с идентификатор 58181.157.20.3: площ: 
9 кв. м,  жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Нела Дикова Няголова;

сграда с идентификатор 58181.157.279.1: площ: 
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 58181.157.279.2: площ: 
33 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.168.1.1:  площ: 
452 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.168.1.2:  площ: 
150 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.168.4.1:  площ: 
1717 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.168.4.2:  площ: 
907 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.168.5.1:  площ: 
3298 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.168.5.2:  площ: 
44 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.168.5.3:  площ: 
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.168.5.4:  площ: 
11 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  58181.168.8.1:  площ: 
805 кв. м,  селскостопанска  сграда,  собственост 
на Гочо Иванов Гочев;

сграда  с  идентификатор  58181.168.8.2:  площ: 
74 кв. м, гараж, собственост на Гочо Иванов Гочев;

сграда  с  идентификатор  58181.168.9.1:  площ: 
40 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 58181.168.10.1: площ: 
89 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 58181.168.11.1: площ: 
314 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 58181.168.13.1: площ: 
26 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на 
Гочо Иванов Гочев;

сграда с идентификатор 58181.168.14.1: площ: 
1051 кв. м, селскостопанска сграда, собственост 
на ЕТ „Калоян Калчев – Жикама-Я“;

сграда с идентификатор 58181.168.14.2: площ: 
416 кв. м,  селскостопанска  сграда,  собственост 
на ЕТ „Калоян Калчев – Жикама-Я“;

сграда с идентификатор 58181.168.14.3: площ: 
481 кв. м,  селскостопанска  сграда,  собственост 
на ЕТ „Калоян Калчев – Жикама-Я“;

сграда с идентификатор 58181.168.14.4: площ: 
107 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;
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сграда с идентификатор 58181.168.14.5: площ: 
48 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 58181.168.15.1: площ: 
15 кв. м, сграда за енергопроизводство, собстве-
ност на „ГЕОТЕРМ“ – АД;

сграда с идентификатор 58181.168.15.2: площ: 
41 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 58181.168.17.1: площ: 
252 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб-
ственост  на Иван Дженков Христов, Марийка 
Стоянова, Коста Дженков Дженков  и Василка 
Василева Дженкова;

сграда с идентификатор 58181.168.17.2: площ: 
17 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 58181.168.19.1: площ: 
157 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб-
ственост на Андон Дженков Христов и Малинка 
Любенова Христова;

сграда  с  идентификатор  58181.402.7.1:  площ: 
119 кв. м,  селскостопанска  сграда,  собственост 
на Община Генерал Тошево.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 58181.40.174: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Генерал Тошево, площ 
преди промяната: 5756 кв. м, площ след промя-
ната: 5061 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.40.175: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 67 157 кв. м, площ след 
промяната: 68 649 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.129.144: 
за стопански двор, собственост на ДПФ – МЗГ, 
площ преди промяната: 40 807 кв. м, площ след 
промяната: 36 685 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.129.359: 
депо за битови отпадъци (сметище), собственост на 
Община Генерал Тошево, площ преди промяната: 
40 491 кв. м, площ след промяната: 38 752 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.149.262: 
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ пре-
ди промяната: 800 кв. м, площ след промяната: 
632 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.149.264: 
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ пре-
ди промяната: 577 кв. м, площ след промяната: 
462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.152: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Генерал Тошево, площ преди 
промяната: 13 770 кв. м, площ след промяната: 
13 751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.271: 
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ пре-
ди промяната: 1174 кв. м, площ след промяната: 
1167 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.272: 
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната:  2158 кв. м,  площ  след  промяната: 
1892 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.273: 
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 

промяната:  2428 кв. м,  площ  след  промяната: 
896 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.275: 
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната:  1795 кв. м,  площ  след  промяната: 
2530 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.278: 
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната:  3291 кв. м,  площ  след  промяната: 
2727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.295: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 137 397 кв. м, площ след 
промяната: 130 230 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.157.367: 
друг вид нива, собственост на Васил Бонев Даска-
лов,  площ  преди  промяната:  3850 кв. м,  площ 
след промяната: 3838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.16: 
за местен път, собственост на Община Генерал 
Тошево, площ преди промяната: 2906 кв. м, площ 
след промяната: 3107 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.165: 
за местен път, собственост на Община Генерал 
Тошево,  площ  преди  промяната:  19  845 кв. м, 
площ след промяната: 18 217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.289: 
друг вид нива, собственост на Светослав Стоянов 
Колчев, площ преди промяната: 5623 кв. м, площ 
след промяната: 2214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.368: 
лозе, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 
46 942 кв. м, площ след промяната: 46 524 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.412: 
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 28 539 кв. м, площ след промяната: 
28 279 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 58181.40.170: 

площ: 109 335 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 58181.149.263: 
площ: 6168 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 58181.168.18: 
площ: 84 879 кв. м, за стопански двор, собственост 
на ДПФ – МЗГ;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.328: 
площ: 508 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 58181.402.329: 
площ: 1490 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ.

XII. С. Рогозина, EKATTE 62829, община Ге-
нерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-555 
от  27.02.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  62829.25.3: 

площ:  122 кв. м,  за  друг  вид  застрояване,  соб-
ственост на Община Генерал Тошево;

поземлен  имот  с  идентификатор  62829.25.4: 
площ: 2410 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на Община Генерал Тошево;
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поземлен имот с идентификатор 62829.35.30: 
площ: 1258 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 62829.35.31: 
площ: 1195 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево;

сграда  с  идентификатор  62829.35.23.1:  площ: 
85 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  62829.35.30.1:  площ: 
95 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на н-ци на Страхил Асенов Иванов;

сграда  с идентификатор 62829.35.30.2:  площ: 
9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с идентификатор  62829.35.30.3:  площ: 
59 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  62829.35.31.1:  площ: 
88 кв. м, жилищна  сграда – еднофамилна,  соб-
ственост на Аргюнч Асан Юсеинов;

сграда  с  идентификатор  62829.35.31.2:  площ: 
28 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  62829.35.31.3:  площ: 
10 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  62829.35.31.4:  площ: 
29 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен  имот  с  идентификатор  62829.25.1: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 444 674 кв. м, площ след 
промяната: 442 142 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 62829.35.23: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 610 729 кв. м, площ след 
промяната: 605 757 кв. м.

XIII.  С. Сираково,  EKATTE  66620,  община 
Генерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-
234 от 30.01.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 66620.38.84: 

площ: 487 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 66620.38.85: 
площ: 537 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 66620.38.86: 
площ: 3821 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево;

сграда с идентификатор 66620.38.85.1: площ: 
18 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни 
за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 66620.26.72: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Генерал Тошево, площ 
преди промяната: 2913 кв. м, площ след промя-
ната: 2778 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66620.26.88: 
нива, собственост на „Агри.СС“ – ЕООД, площ 
преди промяната: 48 339 кв. м, площ след про-
мяната: 48 278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66620.26.93: 
нива, собственост на Атанас Стоянов Атанасов, 
площ преди промяната: 34 505 кв. м, площ след 
промяната: 34 455 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  66620.38.2: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост  на  Държавен  поземлен  фонд – МЗП, 
площ преди промяната: 91 724 кв. м, площ след 
промяната: 91 577 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66620.38.33: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ  преди  промяната:  7858 кв. м,  площ  след 
промяната: 957 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66620.38.39: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 117 828 кв. м, площ след 
промяната: 113 014 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66620.38.42: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 64 987 кв. м, площ след 
промяната: 64 933 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 66620.40.36: 
данни преди промяната: за местен път, собственост 
на Община Генерал Тошево, площ: 30 082 кв. м, 
данни след промяната: за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата, площ: 
29 280 кв. м.

XIV. С. Спасово, EKATTE 68196, община Ге-
нерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-558 
от  27.02.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 68196.50.27: 

площ: 336 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.28: 
площ: 100 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.29: 
площ: 283 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.30: 
площ: 207 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.31: 
площ: 169 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.32: 
площ: 202 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.33: 
площ: 6 кв. м, за друг вид застрояване, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.34: 
площ: 90 кв. м, за друг вид застрояване, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.35: 
площ: 98 кв. м, за друг вид застрояване, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.36: 
площ: 173 кв. м, за друг вид застрояване,  земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
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поземлен имот с идентификатор 68196.50.37: 
площ: 130 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.41: 
площ: 140 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.42: 
площ: 4665 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.43: 
площ: 720 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.44: 
площ:  56 кв. м,  друг  вид  нива,  земи  по  чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.45: 
площ: 418 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.47: 
площ: 30 кв. м, за друг вид застрояване, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.48: 
площ: 133 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.49: 
площ: 329 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.50: 
площ: 93 кв. м, за друг вид застрояване, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.51: 
площ: 592 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.52: 
площ:  813 кв. м,  за  друг  вид  застрояване,  соб-
ственост на Община Генерал Тошево;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.53: 
площ: 1028 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.54: 
площ: 94 кв. м, за друг вид застрояване, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.55: 
площ: 3089 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.56: 
площ: 1566 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.57: 
площ: 920 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.58: 
площ: 3321 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.59: 
площ: 5709 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 68196.57.27: 
площ:  123 кв. м,  пасище,  няма  данни  за  соб-
ственост;

сграда  с идентификатор 68196.50.23.1:  площ: 
30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с идентификатор 68196.50.58.1: площ: 
74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 68196.50.58.2: площ: 
81 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с идентификатор  68196.57.20.2:  площ: 
22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 68196.57.11: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 216 451 кв. м, площ след 
промяната: 216 492 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68196.39.3: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 192 056 кв. м, площ след 
промяната: 189 538 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68196.50.7: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 48 960 кв. м, площ след 
промяната: 47 696 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.14: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 12 703 кв. м, площ след 
промяната: 11 857 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.21: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ  преди  промяната:  2768 кв. м,  площ  след 
промяната: 2723 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.26: за 
друг вид застрояване, собственост на Емил Сто-
янов Иванов, площ преди промяната: 1939 кв. м, 
площ след промяната: 2109 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68196.57.8: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Генерал Тошево, площ 
преди промяната: 11 988 кв. м, площ след про-
мяната: 11 970 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68196.57.20: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на Кооперация „РПК „Благополучие“, 
площ  преди  промяната:  417 кв. м,  площ  след 
промяната: 354 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68196.57.24: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ  преди  промяната:  4185 кв. м,  площ  след 
промяната: 3584 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68196.66.2: за 
друг вид производствен, складов обект, собстве-
ност  на  ДПФ – МЗХ,  площ  преди  промяната: 
18 623 кв. м, площ след промяната: 18 589 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68196.66.5: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на „Агрохимикали“ – ООД, площ преди 
промяната: 16 674 кв. м, площ след промяната: 
16 457 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  68196.66.8: 
за друг вид производствен, складов обект, соб-
ственост на „Агрохимикали“ – ООД, площ преди 
промяната: 10 377 кв. м, площ след промяната: 
10 397 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68196.66.501: 
за местен път, собственост на Община Генерал 
Тошево, площ преди промяната: 5005 кв. м, площ 
след промяната: 4965 кв. м;

сграда с идентификатор 68196.57.20.1: складова 
база,  склад,  собственост  на  Кооперация  „РПК 
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„Благополучие“, площ преди промяната: 65 кв. м, 
площ след промяната: 68 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  68196.50.4: 

площ: 1297 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен  имот  с  идентификатор  68196.50.5: 
площ: 498 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.11: 
площ: 5582 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.13: 
площ: 459 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.16: 
площ: 1177 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.50.25: 
площ: 34 574 кв. м, за друг вид застрояване, земи 
по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 68196.57.18: 
площ: 453 кв. м, пасище, собственост на Община 
Генерал Тошево.

XV. С. Средина, EKATTE 68326, община Ге-
нерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-559 
от  27.02.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 68326.10.95: 

площ: 3070 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 68326.13.10: 
площ:  2691 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  68326.10.95.1:  площ: 
54 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  68326.10.95.2:  площ: 
357 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  68326.10.95.3:  площ: 
146 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  68326.10.95.4:  площ: 
156 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  68326.10.95.5:  площ: 
281 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 68326.10.79: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 705 083 кв. м, площ след 
промяната: 702 474 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 68326.13.96: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Генерал Тошево, площ 
преди промяната: 14 534 кв. м, площ след про-
мяната: 6171 кв. м.

XVI. С. Сърнино, EKATTE 70634, община Ге-
нерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-523 
от  21.02.2018 г.  на  изпълнителния  директор  на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
сграда с идентификатор 70634.41.107.1: площ: 

118 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.107.2: площ: 
4 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.107.3: площ: 
44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.110.1: площ: 
126 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.110.2: площ: 
35 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.111.2: площ: 
71 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.113.1: площ: 
516 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.113.2: площ: 
123 кв. м, хангар, депо, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.116.1: площ: 
149 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.116.2: площ: 
22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.116.3: площ: 
18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.41.116.4: площ: 
81 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с идентификатор  70634.45.62.1:  площ: 
31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.45.62.2: площ: 
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  70634.45.63.1:  площ: 
82 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с идентификатор  70634.45.64.1:  площ: 
97 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  70634.45.65.1:  площ: 
111 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с идентификатор 70634.45.65.2: площ: 
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.45.107.1: площ: 
9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с идентификатор  70634.46.43.1:  площ: 
29 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.43.2: площ: 
6 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.90.1: площ: 
65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 70634.46.90.2: площ: 
17 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.90.3: площ: 
22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.92.1: площ: 
68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с идентификатор 70634.46.93.1: площ: 
83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.93.2: площ: 
16 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.93.3: площ: 
78 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с идентификатор 70634.46.94.1: площ: 
64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.94.2: площ: 
14 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.94.3: площ: 
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.94.4: площ: 
18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  70634.46.97.1:  площ: 
68 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда  с идентификатор 70634.46.97.2: площ: 
16 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда  с идентификатор 70634.46.97.3: площ: 
54 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.101.1: площ: 
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.102.1: площ: 
91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.102.2: площ: 
27 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.102.3: площ: 
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.103.1: площ: 
76 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.103.2: площ: 
29 кв. м,  друг  вид  сграда  за  обитаване,  няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.104.1: площ: 
155 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.105.2: площ: 
64 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 70634.46.114.1: площ: 
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  70634.47.81.1:  площ: 
22 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 70634.38.111: 
за местен път, собственост на Община Генерал 
Тошево,  площ  преди  промяната:  20 160 кв. м, 
площ след промяната: 18 906 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70634.41.107: 
друг  вид  нива,  собственост  на  Борис  Иванов 
Узунов, площ преди промяната: 1503 кв. м, площ 
след промяната: 1521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70634.41.114: 
за стопански двор, собственост на Диян Христов 
Цонев, площ преди промяната: 3281 кв. м, площ 
след промяната: 3292 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70634.41.116: 
друг вид нива, собственост на Любка Борисова 
Шопова  и  Иван  Борисов  Узунов,  площ  преди 
промяната:  2792 кв. м,  площ  след  промяната: 
2784 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70634.41.142: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 15 321 кв. м, площ след 
промяната: 5961 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 70634.46.43: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 205 011 кв. м, площ след 
промяната: 203 487 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  70634.41.2: 

площ:  1389 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Генерал 
Тошево;

поземлен  имот  с  идентификатор  70634.41.3: 
площ:  667 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Генерал 
Тошево;

поземлен имот с идентификатор 70634.41.56: 
площ: 8143 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 70634.41.60: 
площ: 8189 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 70634.41.104: 
площ: 4235 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 70634.41.105: 
площ: 2219 кв. м, друг вид нива, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 70634.41.106: 
площ: 3908 кв. м, друг вид нива, собственост на 
Димитър Тончев Коларов.

XVII. С. Чернооково, EKATTE 81219, община 
Генерал Тошево, одобрени със Заповед № РД-18-
883 от 8.12.2017 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот  с идентификатор 81219.52.16: 

площ: 173 кв. м, за друг вид застрояване, няма 
данни за собственост;

сграда  с  идентификатор  81219.53.1.1:  площ: 
188 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;
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сграда  с  идентификатор  81219.53.71.1:  площ: 
79 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда  с  идентификатор  81219.53.71.2:  площ: 
104 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  81219.53.71.3:  площ: 
134 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост;

сграда  с  идентификатор  81219.53.71.4:  площ: 
326 кв. м,  селскостопанска  сграда,  няма  данни 
за собственост.

2.  Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот  с  идентификатор  81219.14.31: 
за  път  от  републиканската  пътна  мрежа,  соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
63 253 кв. м, площ след промяната: 63 194 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81219.45.5: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 93 230 кв. м, площ след 
промяната: 89 663 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 81219.45.12: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Генерал Тошево, площ 
преди промяната: 626 кв. м, площ след промя-
ната: 729 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  81219.45.77: 
нива, собственост на Илия Вичев Великов, площ 
преди промяната: 7982 кв. м, площ след промя-
ната: 7887 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81219.47.1: 
нива,  земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната:  45 005 кв. м,  площ  след  промяната: 
40 806 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81219.47.2: 
изоставено  трайно насаждение,  земи по  чл. 19 
ЗСПЗЗ,  площ  преди  промяната:  16 793 кв. м, 
площ след промяната: 16 570 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  81219.47.37: 
за местен път, собственост на Община Генерал 
Тошево, площ преди промяната: 4389 кв. м, площ 
след промяната: 4260 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81219.49.2: 
нива, собственост на Слави Драганов Георгиев, 
площ преди промяната: 59 011 кв. м, площ след 
промяната: 57 692 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81219.49.6: 
нива, собственост на Димитра Димитрова Кулова, 
площ преди промяната: 40 007 кв. м, площ след 
промяната: 39 172 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор  81219.49.12: 
нива,  земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди про-
мяната:  15 457 кв. м,  площ  след  промяната: 
14 464 кв. м;

поземлен имот  с  идентификатор  81219.49.13: 
нива,  собственост  на  Георги  Колев  Георгиев, 
площ преди промяната: 35 006 кв. м, площ след 
промяната: 33 842 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81219.50.1: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 69 572 кв. м, площ след 
промяната: 68 120 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81219.50.41: 
за  селскостопански,  горски,  ведомствен  път, 
собственост на Община Генерал Тошево, площ 

преди промяната: 1652 кв. м, площ след промя-
ната: 1618 кв. м;

поземлен имот  с идентификатор 81219.52.11: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 23 378 кв. м, площ след 
промяната: 24 408 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81219.53.1: 
пасище, собственост на Община Генерал Тошево, 
площ преди промяната: 53 916 кв. м, площ след 
промяната: 53 994 кв. м;

поземлен  имот  с  идентификатор  81219.53.3: 
пасище, собственост на Община Генерал Тоше-
во, площ преди промяната: 745 кв. м, площ след 
промяната: 720 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81219.53.83: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 1449 кв. м, площ след промяната: 1316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81219.53.84: 
нива, собственост на „Омега Агро Инвест“ – ЕООД, 
площ  преди  промяната:  5001 кв. м,  площ  след 
промяната: 4653 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81219.53.160: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 8293 кв. м, площ след промяната: 8475 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81219.53.164: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 3473 кв. м, площ след промяната: 3592 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81219.53.166: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 759 кв. м, площ след промяната: 781 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81219.53.187: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 2287 кв. м, площ след промяната: 2550 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 81219.53.188: 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя-
ната: 3600 кв. м, площ след промяната: 3992 кв. м.

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 
имота.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3911

ЗАПОВЕД № КД-14-19 
от 15 юни 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявление вх. № 09-18622-10.02.2022 г. 
от Службата по геодезия, картография и када-
стър – Варна, и приложените към него документи 
и материали, определени по чл. 58 и 75 от На-
редба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за 
съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
и  за  отстраняване на  явна фактическа  грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КККР) на гр. Аксаково, 
EKATTE 00182, община Аксаково, одобрени със 
Заповед  № РД-18-96  от  15.01.2018 г.  на  изпъл-
нителния  директор  на Агенцията  по  геодезия, 
картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
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поземлен имот с идентификатор 00182.6.355: 
площ: 2280 кв. м, за местен път, собственост на 
Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.6.356: 
площ: 841 кв. м, за друг вид производствен, скла-
дов  обект,  собственост  на Държавен  поземлен 
фонд – МЗГ;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.8.49: 
площ: 255 кв. м, друг вид нива, няма данни за 
собственост;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.8.50: 
площ:  1097 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9902: 
площ:  613 кв. м,  нива,  собственост  на  Еленка 
Костадинова Кирова, Марийка Николова Куца-
рова, Димитър Добрев Атанасов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9903: 
площ: 907 кв. м, нива, собственост на Полимен 
Маринов Костадинов, Руска Николова Кавалджи-
ева, Мария Стоянова Динчева, Георги Стоянов 
Николов, Сашка Желязкова Трифонова, Данаил 
Желязков Маринов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9904: 
площ:  3277 кв. м,  нива,  собственост  на  Руска 
Стоянова Гурковска, Дора Стоянова Георгиева;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9905: 
площ:  4513 кв. м,  лозе,  собственост на Никола 
Кръстев Алтъпармаков;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9906: 
площ:  491 кв. м,  нива,  собственост  на  Георги 
Добрев Костадинов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9907: 
площ:  2284 кв. м,  нива,  собственост  на Марко 
Петков Марков, Цвятко Николов Димитров;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9908: 
площ:  260 кв. м,  лозе,  собственост  на  Ангел 
Панделиев Алтъпармаков;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9909: 
площ: 9053 кв. м, овощна градина, собственост 
на Йосиф Димитров Парушев;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9910: 
площ: 13 кв. м, за складова база, собственост на 
„Бул-Ит Глас“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9911: 
площ:  189 кв. м,  лозе,  собственост  на  Еленка 
Костадинова  Кирова,  Марийка  Николова  Ку-
царова,  Димитър  Добрев  Атанасов,  Костадин 
Димов Петров;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9912: 
площ:  630 кв. м,  нива,  собственост  на  Живко 
Василев Жеков;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9913: 
площ: 5 кв. м, лозе, собственост на Стефан Ди-
митров Качаков;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9914: 
площ: 1092 кв. м, нива, собственост на Пламен 
Йосифов Калудов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9915: 
площ: 1 кв. м, нива, собственост на Борис Геор-
гиев Апостолов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9916: 
площ:  28 кв. м,  нива,  собственост  на  Фотина 
Георгиева Николова;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9918: 
площ: 894 кв. м, нива, собственост на Никола Пан-
делиев Алтъпармаков, Атанас Иванов Атанасов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9919: 
площ:  525 кв. м,  нива,  собственост  на  Ангел 
Панделиев Алтъпармаков;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9920: 
площ: 99 кв. м, нива, собственост на Иван Ди-
митров Алтъпармаков;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9921: 
площ:  37 кв. м,  нива,  собственост  на  Община 
Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9922: 
площ: 905 кв. м, лозе, собственост на Полимен 
Маринов Костадинов, Сашка Желязкова Трифо-
нова, Данаил Желязков Маринов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9923: 
площ:  495 кв. м,  лозе,  собственост  на  Мария 
Стоянова Динчева, Георги Стоянов Николов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9924: 
площ: 1369 кв. м, лозе, собственост на Полимен 
Маринов Костадинов, Сашка Желязкова Трифо-
нова, Данаил Желязков Маринов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9925: 
площ:  1534 кв. м,  лозе,  собственост  на  „Аму-
раа – Консерв-68“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9926: 
площ:  36 кв. м,  лозе,  собственост  на  „Аму-
раа – Консерв-68“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9927: 
площ:  3608 кв. м,  лозе,  собственост  на  Димо 
Стойчев Стойков;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9928: 
площ:  4181 кв. м,  за  друг  вид  производствен, 
складов обект, собственост на Валерия Николаева 
Амура, Ибрахим Махмуд Амура;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9929: 
площ:  724 кв. м,  нива,  собственост  на  Петко 
Панайотов Петков;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9930: 
площ: 275 кв. м, друг вид нива, собственост на 
Димитър Николов Аянов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.9931: 
площ: 220 кв. м, друг вид нива, собственост на 
Руска Николова Йорданова;

поземлен имот с идентификатор 00182.28.156: 
площ: 23 кв. м, за второстепенна улица, собстве-
ност на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.28.157: 
площ: 158 кв. м, за второстепенна улица, няма 
данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 00182.28.158: 
площ:  9 кв. м,  за  местен  път,  собственост  на 
Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.28.159: 
площ:  9 кв. м,  поземлен  имот  с  недефиниран 
начин на трайно ползване, собственост на Об-
щина Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.28.160: 
площ:  77 кв. м,  за  местен  път,  собственост  на 
Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.28.161: 
площ:  11 629 кв. м,  за местен път,  собственост 
на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.32.144: 
площ:  13 791 кв. м,  за  друг  поземлен  имот  за 
движение и транспорт, собственост на Община 
Аксаково;
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поземлен имот с идентификатор 00182.34.161: 
площ: 5473 кв. м, нива, собственост на Станко 
Проданов Павлов;

поземлен имот с идентификатор 00182.34.162: 
площ:  4162 кв. м,  нива,  собственост  на  Ралчо 
Димитров Димитров;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.359: 
площ: 727 кв. м, овощна градина, собственост на 
Петър Стефанов Иванов;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.360: 
площ: 1975 кв. м, за складова база, собственост 
на „Милкос-Инженеринг“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.361: 
площ:  755 кв. м,  нива,  собственост  на  Петър 
Борисов Недков;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.362: 
площ:  7183 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.363: 
площ: 3447 кв. м, за складова база, собственост 
на „Балвес Комерс“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.364: 
площ: 1699 кв. м, друг вид нива, собственост на 
Валерия  Николаева  Амура,  Ибрахим  Махмуд 
Амура;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.365: 
площ: 2792 кв. м, за хранително-вкусовата про-
мишленост,  собственост  на  Ибрахим  Махмуд 
Амура;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.366: 
площ:  24 499 кв. м,  друг  вид  земеделска  земя, 
собственост на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.39.155: 
площ: 852 кв. м, за друг поземлен имот за движе-
ние и транспорт, собственост на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.39.156: 
площ:  16 356 кв. м,  за  друг  поземлен  имот  за 
движение и транспорт, собственост на Община 
Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.49.581: 
площ: 241 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 00182.49.582: 
площ:  47 787 кв. м,  за  път  от  републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 00182.60.151: 
площ:  959 кв. м,  лозе,  собственост  на Община 
Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.60.152: 
площ: 29 133 кв. м, лозе, собственост на Община 
Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.60.153: 
площ:  28 116 кв. м,  друг  вид  земеделска  земя, 
собственост на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.60.154: 
площ: 328 866 кв. м, лозе, собственост на Община 
Аксаково;

сграда с идентификатор 00182.9.9928.1: площ: 
2337 кв. м, промишлена сграда, собственост на 
„Амураа – Консерв-68“ – ООД;

сграда с идентификатор 00182.9.9928.2: площ: 
15 кв. м, сграда за енергопроизводство, собстве-
ност на „Амураа – Консерв-68“ – ООД;

сграда с идентификатор 00182.9.9928.3: площ: 
202 кв. м, административна, делова сграда, соб-
ственост на „Амураа – Консерв-68“ – ООД;

сграда с идентификатор 00182.37.365.1: площ: 
1700 кв. м, складова база, склад, собственост на 
„Амураа – Консерв-68“ – ООД.

2. Промяна  в  границите  на  съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 00182.9.101: 
нива, собственост на Димитър Панайотов Петков, 
площ  преди  промяната:  731 кв. м,  площ  след 
промяната: 731 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен  имот  с  идентификатор  00182.6.1: 

площ: 3287 кв. м, за стопански двор, собственост 
на държавата чрез МЗХГ;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.6.2: 
площ: 4518 кв. м, за складова база, собственост 
на „Сортови семена“ – АД;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.6.3: 
площ: 15 282 кв. м,  за местен път,  собственост 
на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.6.354: 
площ: 20 134 кв. м, за друг вид производствен, 
складов обект, собственост на Държавен позем-
лен фонд – МЗГ;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.8.28: 
площ:  252 кв. м,  лозе,  собственост  на Община 
Аксаково;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.8.32: 
площ: 962 кв. м,  за шивашката промишленост, 
собственост на Махмуд Ахмед Шихо;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.8.34: 
площ:  1109 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Аксаково;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.8.43: 
площ: 502 кв. м, лозе, собственост на Иван Илиев 
Писарев;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.1: 
площ: 955 кв. м, нива, собственост на Димитър 
Добрев Атанасов, Еленка Костадинова Кирова, 
Марийка Николова Куцарова;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.2: 
площ:  1030 кв. м,  нива,  собственост  на Мария 
Стоянова Динчева, Данаил Желязков Маринов, 
Георги  Стоянов  Николов,  Сашка  Желязкова 
Трифонова, Полимен Маринов Костадинов, Руска 
Николова Кавалджиева;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.3: 
площ:  5262 кв. м,  нива,  собственост  на  Руска 
Стоянова Гурковска, Дора Стоянова Георгиева;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.4: 
площ:  103 кв. м,  лозе,  собственост  на  Илия 
Ставрев Наумов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.5: 
площ:  4521 кв. м,  лозе,  собственост на Никола 
Кръстев Алтъпармаков;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.6: 
площ: 2 кв. м, нива, собственост на Бърза Ван-
гелова Димова;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.7: 
площ: 106 кв. м, нива, собственост на Екатерина 
Димитрова Петлешева;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.8: 
площ:  1240 кв. м,  нива,  собственост  на  Георги 
Добрев Костадинов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.23: 
площ: 2399 кв. м, нива, собственост на Цвятко 
Николов Димитров, Марко Петков Марков;
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поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.26: 
площ:  303 кв. м,  лозе,  собственост  на  Ангел 
Панделиев Алтъпармаков;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.30: 
площ: 9088 кв. м, овощна градина, собственост 
на Йосиф Димитров Парушев;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.43: 
площ: 2187 кв. м, за складова база, собственост 
на „Бул-Ит Глас“ – ООД;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.44: 
площ:  2841 кв. м,  лозе,  собственост  на  Митра 
Димитрова Наумова;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.46: 
площ: 343 кв. м, нива, собственост на Стоян П. 
и Злата Д. Герджикови;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.47: 
площ: 342 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Аксаково;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.48: 
площ:  2522 кв. м,  лозе,  собственост  на  Дими-
тър Добрев Атанасов, Костадин Димов Петров, 
Еленка Костадинова Кирова, Марийка Николова 
Куцарова;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.49: 
площ: 288 кв. м, лозе, собственост на Димитър 
Николов Йорданов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.50: 
площ:  47 кв. м,  лозе,  собственост  на  Здравка 
Костадинова Костадинова;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.52: 
площ:  2552 кв. м,  нива,  собственост  на Живко 
Василев Жеков;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.53: 
площ: 200 кв. м, лозе, собственост на Костадин 
Георгиев Костадинов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.64: 
площ:  555 кв. м,  лозе,  собственост  на  Стефан 
Димитров Качаков;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.65: 
площ: 1112 кв. м, нива, собственост на Пламен 
Йосифов Калудов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.66: 
площ: 53 кв. м, нива, собственост на Борис Ге-
оргиев Апостолов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.67: 
площ:  233 кв. м,  нива,  собственост  на Фотина 
Георгиева Николова;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.68: 
площ: 151 кв. м, нива, собственост на Костадин 
Георгиев Костадинов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.70: 
площ:  140 кв. м,  нива,  собственост  на  Мария 
Николова Желева Балтиева;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.71: 
площ:  1154 кв. м,  нива,  собственост  на Атанас 
Иванов Атанасов, Никола Панделиев Алтъпар-
маков;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.72: 
площ:  1134 кв. м,  нива,  собственост  на  Ангел 
Панделиев Алтъпармаков;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.73: 
площ:  53 кв. м,  нива,  собственост  на  Йосиф 
Проданов Калудов, Пламен Йосифов Калудов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.74: 
площ: 408 кв. м, нива, собственост на Кръстьо 
Димитров Алтъпармаков;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.75: 
площ:  217 кв. м,  нива,  собственост  на  Ангел 
Панделиев Алтъпармаков;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.76: 
площ: 868 кв. м, нива, собственост на Иван Ди-
митров Алтъпармаков;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.77: 
площ: 536 кв. м, нива,  собственост на Община 
Аксаково;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.78: 
площ:  132 кв. м,  нива,  собственост  на  Мария 
Атанасова Янкова, Мария Атанасова Янкова;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.79: 
площ: 171 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Аксаково;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.80: 
площ: 416 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Аксаково;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.82: 
площ: 256 кв. м, нива, собственост на Община 
Аксаково;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.88: 
площ:  1010 кв. м,  лозе,  собственост  на Данаил 
Желязков Маринов, Сашка Желязкова Трифонова, 
Полимен Маринов Костадинов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.89: 
площ:  1010 кв. м,  лозе,  собственост  на  Мария 
Стоянова Динчева, Георги Стоянов Николов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.93: 
площ:  3179 кв. м,  лозе,  собственост  на Данаил 
Желязков Маринов, Сашка Желязкова Трифонова, 
Полимен Маринов Костадинов;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.94: 
площ:  1589 кв. м,  лозе,  собственост  на  „Аму-
раа – Консерв-68“ – ООД;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.95: 
площ:  1590 кв. м,  лозе,  собственост  на  „Аму-
раа – Консерв-68“ – ООД;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.96: 
площ:  5031 кв. м,  лозе,  собственост  на  Димо 
Стойчев Стойков;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.9.97: 
площ:  5031 кв. м,  за  друг  вид  производствен, 
складов обект, собственост на Валерия Николаева 
Амура, Ибрахим Махмуд Амура;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.100: 
площ:  731 кв. м,  нива,  собственост  на  Петко 
Панайотов Петков;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.104: 
площ: 1322 кв. м, изоставена нива, собственост 
на Димитър Николов Аянов;

поземлен имот с идентификатор 00182.9.105: 
площ: 1322 кв. м, изоставена нива, собственост 
на Руска Николова Йорданова;

поземлен имот с идентификатор 00182.28.29: 
площ: 1143 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на „Синтез Проджект“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 00182.28.31: 
площ: 300 кв. м, друг вид земеделска земя, соб-
ственост на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.28.60: 
площ: 733 кв. м, друг вид земеделска земя, соб-
ственост на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.28.151: 
площ: 11 648 кв. м, за местен път, собственост 
на Община Аксаково;
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поземлен имот с идентификатор 00182.32.116: 
площ:  13  811 кв. м,  за  друг  поземлен  имот  за 
движение и транспорт, собственост на Община 
Аксаково;

поземлен  имот  с  идентификатор  00182.34.1: 
площ: 5677 кв. м, нива, собственост на Станко 
Проданов Павлов;

поземлен имот с идентификатор 00182.34.57: 
площ:  4802 кв. м,  нива,  собственост  на  Ралчо 
Димитров Димитров;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.31: 
площ: 1491 кв. м, овощна градина, собственост 
на Петър Стефанов Иванов;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.32: 
площ: 2548 кв. м, за складова база, собственост 
на „Милкос-Инженеринг“ – ООД;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.33: 
площ:  2798 кв. м,  нива,  собственост  на  Петър 
Борисов Недков;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.63: 
площ:  7227 кв. м,  за  селскостопански,  горски, 
ведомствен път, собственост на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.86: 
площ: 3595 кв. м, за складова база, собственост 
на „Балвес Комерс“ – ЕООД;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.92: 
площ: 1849 кв. м, изоставена нива, собственост 
на Валерия Николаева Амура, Ибрахим Махмуд 
Амура;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.116: 
площ:  635 кв. м,  за  складова база,  собственост 
на Недка Савчева Маринова;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.128: 
площ: 2849 кв. м, за хранително-вкусовата про-
мишленост,  собственост  на  Ибрахим  Махмуд 
Амура;

поземлен имот с идентификатор 00182.37.149: 
площ:  25  155 кв. м,  друг  вид  земеделска  земя, 
собственост на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.39.122: 
площ:  16  851 кв. м,  за  друг  поземлен  имот  за 
движение и транспорт, собственост на Община 
Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.49.144: 
площ: 48 061 кв. м,  за път от републиканската 
пътна мрежа, собственост на държавата;

поземлен имот с идентификатор 00182.60.79: 
площ: 29 134 кв. м, лозе, собственост на Община 
Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.60.80: 
площ:  28  117 кв. м,  друг  вид  земеделска  земя, 
собственост на Община Аксаково;

поземлен имот с идентификатор 00182.60.85: 
площ: 329 022 кв. м, лозе, собственост на Община 
Аксаково;

сграда  с  идентификатор  00182.9.97.1:  площ: 
2337 кв. м, промишлена сграда, собственост на 
„Амураа – Консерв-68“ – ООД;

сграда  с  идентификатор  00182.9.97.2:  площ: 
15 кв. м, сграда за енергопроизводство, собстве-
ност на „Амураа – Консерв-68“ – ООД;

сграда  с  идентификатор  00182.9.97.3:  площ: 
202 кв. м, административна, делова сграда, соб-
ственост на „Амураа – Консерв-68“ – ООД;

сграда с идентификатор 00182.37.128.1: площ: 
1700 кв. м, складова база, склад, собственост на 
„Амураа – Консерв-68“ – ООД.

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

3912

ЗАПОВЕД № РД-18-99 
от 15 юни 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за  урбанизираната  територия  в  землището  на 
с. Кривини, община Долни чифлик, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 17.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно  чл. 49,  ал. 2  ЗКИР  одобрените 
кадастрална  карта  и  кадастрални  регистри  не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3913

ЗАПОВЕД № РД-18-100 
от 15 юни 2022 г.

На  основание  чл. 49,  ал. 1  ЗКИР  одобрявам 
кадастралната  карта  и  кадастралните  регистри 
за  урбанизираната  територия  в  землището  на 
с. Пчелник, община Долни чифлик, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 17.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадас-
трална карта и кадастрални регистри не подлежат 
на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3914

ЗАПОВЕД № РД-18-101 
от 15 юни 2022 г.

На  основание  чл. 49,  ал. 1  ЗКИР  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизираната територия в землището на с. Юнец, 
община Долни чифлик, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 17.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадас-
трална карта и кадастрални регистри не подлежат 
на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3915
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ЗАПОВЕД № РД-18-102 
от 15 юни 2022 г.

На  основание  чл. 49,  ал. 1  ЗКИР  одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизиранaтa територия в землището на с. По-
летковци, община Кула, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 3.02.2022 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадас-
трална карта и кадастрални регистри не подлежат 
на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

3916

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1841 
от 30 юни 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква  „д“ и  ал. 6,  чл. 4,  ал. 3,  чл. 22г,  ал. 3  от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол 
и протоколно решение № 6903 от 30.06.2022 г. на 
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба  на  недвижим  имот – частна  държавна 
собственост с предоставени права за управление 
на областния управител на област Хасково, пред-
ставляващ: УПИ VI-219 с площ 6447,57 кв. м в кв. 
158,  Промишлена  зона  „Изток“,  Тополовград, 
община Тополовград, област Хасково. 

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

4212

РЕШЕНИЕ № 1842 
от 4 юли 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква  „д“ и  ал. 6,  чл. 4,  ал. 3,  чл. 22г,  ал. 3  от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол 
и протоколно решение № 6908 от 4.07.2022 г. на 
Изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба  на  недвижим  имот – частна  държавна 
собственост с предоставени права за управление 
на  областния  управител  на  област  Кърджали, 
представляващ:  поземлен  имот  с  идентифика-
тор  48996.57.9  с  площ  от  2531  кв.  м,  намиращ 
се в Момчилград, община Момчилград, област 
Кърджали.

Изпълнителен директор:  
П. Александрова

4213

РЕШЕНИЕ № 3797-П 
от 4 юли 2022 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 ал. 3 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във 
връзка с чл. 3а, ал. 1 от Закона за приватизация 
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 11 от 
Наредбата за електронната платформа за продажба 
на  имоти – частна  държавна  собственост,  и  на 
имоти – собственост  на  търговски  дружества  с 
повече от 50 на сто държавно участие в капитала 
или търговски дружества, чиито дялове или акции 
са собственост на търговско дружество с повече от 
50 на сто държавно участие в капитала (Наредба за 
електронната платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, 
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията 
за публичните предприятия и контрол, Решение 
№ 1739 от 10.04.2019 г. на Агенцията за привати-
зация и следприватизационен контрол (ДВ, бр. 34 
от 23.04.2019 г.) относно откриване на процедура 
за приватизация и протоколно решение № 6909 от 
4.07.2022 г. на Изпълнителния съвет Агенцията за 
публичните предприятия и контрол реши: 

1.  Продажбата  на  недвижим  имот – частна 
държавна собственост с предоставени права за 
управление  на  областния  управител  на  област 
Варна, представляващ: поземлен имот с иденти-
фикатор 10135.1507.835 с площ 202 кв. м, намиращ 
се на ул. Граф Игнатиев № 29, гр. Варна, общи-
на Варна, област Варна, ведно с построената в 
него сграда с идентификатор 10135.1507.835.3 със 
застроена площ 153 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 – 940  000  лв.  (без 

включен ДДС); 
2.2.  стъпка  на  наддаване – 60  000  лв.  (без 

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

ка – 180  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 про-
цедура е един месец считано от датата на обна-
родването 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

4214
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

РЕШЕНИЕ № 1013 
от 30 юни 2022 г.

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. 5, т. 1 от ЗДДС, 
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите 
и свое Решение № 942 от 28.04.2022 г. (ДВ, бр. 36 
от 2022 г.) Общинският съвет – Велико Търново:

1. Приема анализ на правното състояние и 
начална цена в размер на 33 500 лв., в която не 
е  включена  стойността  на  дължимия ДДС,  за 
продажба  на  общински  нежилищен  имот,  със 
стопанско предназначение, представляващ: „неза-
строен УПИ III – „за мотел с рехабилитационен 
център за фирма „Капина“ от кв. 53 по плана на 
с. Вонеща вода“ – собственост на Община Велико 
Търново. Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочения 
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване, 
при стъпка на наддаване в размер на 1600 лв.

3. Търгът да се проведе при следните усло-
вия:  дата на  търга – на 21-вия ден след датата 
на обнародването на това решение в „Държавен 
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада 
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия 
следващ  работен  ден;  начало  на  търга – 14 ч.; 
място на търга – стая № 419 в сградата на Об-
щина Велико Търново.

4.  Утвърждава  тръжна  документация  и  до-
говор за продажба за обекта. Определя цена за 
продажба на комплект тръжна документация в 
размер на 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната 
документация  се  заплаща по  сметка № BG 95 
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция 
за  приватизация  (ОбАП)  при  „Общинска  бан-
ка“ – 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 кандида-
тите да внесат депозит в размер на 10 050 лв. 
Депозитът се внася по сметка № BG59 SOMB 
9130  3324  7614  01  на  ОбАП  при  „Общинска 
банка“ – АД – клон Велико Търново, BIC  код 
SOMB  BGSF – до  16 ч.  на  деня,  предхождащ 
датата на търга.

6. Заплащането на договорената цена заедно 
с дължимия ДДС и сключването на договор за 
продажба  да  се  извърши  в  30-дневен  срок  от 
датата на заповедта за определяне на купувач. 
Дължимата  сума  заедно  с  начисления  ДДС  и 
представляваща разлика между договорената цена 
и внесения депозит да се заплати в български 
левове по сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 
00 на ОбАП, при „Общинска банка“ – АД – клон 
Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични 
платежни средства не се приемат.

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 съвпада с неработен ден, срокът изтича 
в  последния  работен  ден,  предхождащ  датата 
на търга.

9. Възлага на ОбАП да организира привати-
зационната сделка за обекта по установения от 
закона ред и взетите решения от ВТОбС.

10. При неявяване на купувачи повторен търг 
да се проведе 14 дни след датата на търга, при 
същите условия, като в случай че така опреде-
леният 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 да се проведат последва-
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената 
дата за съответния повторен търг, при условията 
на настоящото решение, като в случай че така 
определеният ден съвпада с неработен ден, тър-
гът се провежда в първия следващ работен ден.

Решението да се обнародва в „Държавен вест-
ник“ и да се публикува на интернет страницата 
на Общинския съвет – Велико Търново.

За председател:  
К. Широкова

4204

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕШЕНИЕ № 49 
от 24 февруари 2022 г.

На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският 
съвет – Велинград, одобрява изменение на общ 
устройствен план на гр. Велинград, с. Драгиново 
и землищата им, със съответните и неизменна 
част  от  него:  схеми,  правила  и  нормативи  за 
неговото  прилагане,  както  и  определените  с 
общия устройствен план:

1. общата структура на територията – предмет 
на  плана,  и  преобладаващото  предназначение 
на  съставните  и  структурните  части – место-
положението  и  границите  на  териториите  за 
населени места;  земеделските  територии;  гор-
ските територии; териториите за природозащита; 
териториите  за  културно-историческа  защита; 
нарушените територии за възстановяване и тери-
ториите със специално, с друго или със смесено 
предназначение;

2. общия режим на устройство на всяка от 
териториите по т. 1 със съответните правила и 
нормативи;

3. разположението на мрежите и съоръженията 
на техническата инфраструктура на територията 
на  общината и  връзките им  с  териториите на 
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съседните общини и с инфраструктурни мрежи, 
съоръжения и обекти от национално значение;

4.  териториите  с  публична  държавна  и  с 
публична  общинска  собственост  и  режима  на 
тяхното устройство;

5. застрашените от бедствия територии, опре-
делени съобразно картите, изготвени по реда на 
наредбата по чл. 6, ал. 2 и общинските планове 
по чл. 9, ал. 1 от Закона за защита при бедствия, 
както  и  необходимите  превантивни  мерки  и 
начин на устройство и защита;

6. териториите за активно прилагане на ланд-
шафтноустройствени мероприятия и естетическо 
оформяне.

Поземлените  имоти,  касаещи  настоящото 
изменение на ОУП, третиращо инвестиционните 
намерения  на  собствениците  им,  попадат  във 
Велинград и землището му, както следва:

І.  В  землището  на  гр.  Велинград  са  след-
ните поземлени имоти, касаещи възможността 
за  промяна  предназначението  в  урбанизирана 
територия:

 – ПИ  с  идентификатори  № 10450.147.78, 
№ 10450.147.73 в местност Г. блато/Варниците – за 
промяна предназначение в урбанизирани терито-
рии за малко етажно жилищно застрояване (Жм);

 – ПИ  с  идентификатор  № 10450.134.31  в 
местност  Кимера  за  промяна  предназначение 
в  урбанизирана  територия  за жилищна  зона  с 
малко етажно застрояване (Жм);

 – ПИ  с  идентификатори  № 10450.6.47  и 
№ 10450.6.66 в местност Синьо блато/Сивек – за 
промяна предназначение в урбанизирана терито-
рия за предимно производствена зона (Пп), за да 
може да се изграждат обекти за производствено-
складови дейности;

 – ПИ с идентификатор № 10450.69.71 в мест-
ност Джестов въбел за промяна предназначение 
в урбанизирана територия за предимно произ-
водствена зона (Пп), за да може да се изграждат 
обекти за производствено-складови дейности;

 – ПИ с идентификатор № 10450.1.132 в мест-
ност Ортище/Гьола – за промяна предназначение 
в урбанизирана територия за предимно произ-
водствена зона (Пп), за да може да се изграждат 
обекти за производствено-складови дейности;

 – ПИ с идентификатор № 10450.50.28 в мест-
ност Шиварник – за промяна предназначение в 
урбанизирана територия за предимно производ-
ствена  зона  (Пп),  за  да може да  се изграждат 
обекти за производствено-складови дейности;

 – ПИ с идентификатор № 10450.76.25 в мест-
ност  Чешмата – за  промяна  предназначение  в 
урбанизирани територии за смесено-многофунк-
ционална зона (Смф), за да могат да се изграждат 
сгради със смесени функции;

 – ПИ  с  идентификатори  № 10450.61.26, 
№ 10450.61.33,  № 10450.61.32 ,  № 10450.61.31, 
№ 10450.61.30,  № 10450.61.12 ,  № 10450.61.55, 
№ 10450.61.54,  № 10450.61.53,  № 10450.61.57, 
№ 10450.61.58 ,  № 10450.61.10,  № 10450.61.9, 
№ 10450.61.8 в местност Джестов въбел за про-
мяна предназначение в урбанизирани територии 
за  смесено-многофункционална  зона  (Смф),  за 

да  могат  да  се  изграждат  сгради  със  смесени 
функции;

 – ПИ  с  идентификатори  № 10450.62.53, 
№ 10450.62.54, № 10450.62.55 в местност Джестов 
въбел за промяна предназначение в урбанизирани 
територии за смесено-многофункционална зона 
(Смф), за да могат да се изграждат сгради със 
смесени функции.

II.* В строителните граници на гр. Велинград 
са имотите, както следва:

 – ПИ  с  идентификатори  № 10450.503.1207, 
№   1 0 4 5 0 . 5 0 3 . 1 3 7 6 ,   №   1 0 4 5 0 . 5 0 3 . 1 3 7 7   и 
№ 10450.503.1378, намиращи се в строителните 
граници на гр. Велинград и попадащи в УПИ 
І – „за озеленяване“, кв. 571 по действащия ре-
гулационен  план  на  гр.  Велинград,  между  ул. 
Осми март и бул. Съединение, кв. Чепино, като 
съгласно действащия ОУП същите имоти попадат 
в зона за озеленяване (Оз).

Имотите са възстановени по ЗВСНОИ (ДВ, 
бр. 15 от 1992 г.) (реституция) и попадат в озеле-
нени терени с публично отреждане: УПИ І – „за 
озеленяване“, кв. 571 по действащия регулационен 
план на гр. Велинград (одобрен с Решение № 229 
от 4.08.2004 г. на Общинския съвет – Велинград).

Изтекъл е срокът по § 70 от ПЗРЗИДЗУТ, в 
който общината е могла да отчужди имотите. 

Обособява се рекреационно-устройствена зона 
(Ок) – територия за средно етажно застрояване 
с височина на стрехата до 12 м, до 4 етажа, Ко-
ефициент на плътност на  застрояване до  30%, 
Кинт. до 1,5, Коефициент на озеленяване до 50%, 
с обща площ на четирите реституирани имота 
S=5466 м2 и обща за четирите имота застроена 
площ ЗПобщо = 1639,8 м2, като същите четири 
реституирани имота да бъдат обособени в четири 
отделни урегулирани поземлени имота (УПИ), 
всички с отреждане „за ЖС, търговия и услуги“.

Председател:  
Л. Перчинков

* Забележка. Раздел II от Решение № 49 от 24.02.2022 г. 
на  ОбС – Велинград,  касаещ  ПИ  10450.503.1207, 
10450.503.1376,  10450.503.1377  и  10450.503.l378,  сe 
обжалва с образувано адм.д. № 277/2022 г. на ПАС. 
4228

1. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона  за устройство на територията  (ЗУТ) 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-43 
от 5.07.2022 г. за обект: „Междусистемна газова 
връзка България – Сърбия на българска терито-
рия“, етап „Линейна част“, подетап 1: Линейна 
част от км 0+000 до км 22+838.23; на територията 
на: Столична  община,  землищата  на  гр. Нови 
Искър, гр. София – кв. Требич, с. Мировяне, с. 
Мрамор, с. Доброславци и с. Житен; Софийска 
област,  община  Костинброд – землищата  на  с. 
Голяновци;  с.  Драговищица,  гр.  Костинброд  и 
с.  Петърч“,  при  условията  на  чл. 60  от  Адми-
нистративнопроцесуалния  кодекс.  Предвари-
телното  изпълнение може  да  се  обжалва  пред 
Върховния административен съд в 3-дневен срок 
от  съобщаването  в  „Държавен  вестник“  чрез 
Министерството  на  регионалното  развитие  и 
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благоустройството. На основание чл. 215,  ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния  административен  съд  в  14-дневен  срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
4239

2. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона  за устройство на територията  (ЗУТ) 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-42 
от 5.07.2022 г. за обект: „Междусистемна газова 
връзка България – Сърбия на българска терито-
рия“, етап „Линейна част“, подетап 2: Линейна 
част от км 22+838,23 до км 60+606,66; подетап 3: 
Линейна част от км 60+702,66 до км 62+573,67; 
на  територията  на:  Софийска  област,  община 
Костинброд, землището на с. Петърч; община Бо-
журище, землище на с. Храбърско; община Слив-
ница, землища на: гр. Сливница, с. Гълъбовци, с. 
Алдомировци, с. Братушково и с. Бърложница; 
община Драгоман, землища на гр. Драгоман, с. 
Чуковезер, с. Драгоил, с. Чорул, с. Владиславци, 
с. Ново бърдо и с. Калотина, при условията на 
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. 
Предварителното изпълнение може да се обжалва 
пред Върховния административен съд в 3-дневен 
срок  от  съобщаването  в  „Държавен  вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния  административен  съд  в  14-дневен  срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
4238

99. – Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет: 

1.  Открива  на  основание  чл. 167,  ал. 2  във 
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната 
власт  процедура  за  избор  на  административен 
ръководител – председател на Административния 
съд – Пловдив – изтичащ мандат.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободната длъжност в „Държавен вестник“ 
предложения за назначаване на административни 
ръководители на съответния орган на съдебната 

власт могат да се подават: в администрацията на 
Висшия съдебен съвет; по електронен път с квали-
фициран електронен подпис на официалния имейл 
адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.justice.
bg, или чрез лицензиран пощенски оператор на 
официалния адрес на Висшия съдебен съвет – гр. 
София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението 
се прилагат: подробна автобиография, подписана 
от  кандидата;  копие  от  диплома  за  завършено 
висше  образование  по  специалността  „Право“; 
копие от удостоверение за придобита юридическа 
правоспособност; медицинско удостоверение, изда-
дено в резултат на извършен медицински преглед, 
че лицето не страда от психическо заболяване; 
концепция за работата му като административен 
ръководител,  която  трябва  да  съдържа:  лична 
мотивация за заемане на длъжността, анализ и 
оценка на  състоянието на органа на  съдебната 
власт, очертаване на достиженията и проблемите 
в досегашната му дейност, набелязване на цели за 
развитието и мерки за тяхното достигане; удос-
товерение от Националната следствена служба, 
Столичната следствена служба или от окръжните 
следствени отдели към окръжните прокуратури за 
образувани досъдебни производства; документи, 
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на 
кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.
4287

167. – Бургаският свободен университет обя-
вява конкурси за заемане на академични длъж-
ности: професор по професионално направление 
3.8. Икономика (Световно стопанство, междуна-
родни икономически отношения и поведенческа 
икономика) – един;  доцент  по  професионално 
направление:  1.2.  Педагогика  (Педагогическа 
анимация в детската градина и началното учи-
лище и приобщаващо образование) – един; 3.6. 
Право (Гражданско и семейно право) – един; 3.7. 
Администрация и управление (Публична адми-
нистрация) – един, всички със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен-
ти – в  университета,  Бургас,  ул.  Сан  Стефано 
№ 62, стая № 206, тел. 056/900-486.
4198

167а. – Бургаският свободен университет 
обявява конкурси за прием на докторанти, както 
следва:

Докторска програма Направление Форма на 
обучение

Брой 
места

Срок за кандидатстване

1. „Икономика и управление 
(индустрия)“

3.8. Икономика редовна 3 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

2. „Икономика и управление 
(индустрия)“

3.8. Икономика задочна 2 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

3. „Наказателно право“ 3.6. Право редовна 3 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

4. „Наказателно право“ 3.6. Право задочна 2 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

5. „Граждански процес“ 3.6. Право редовна 2 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

6. „Граждански процес“ 3.6. Право задочна 3 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ
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Докторска програма Направление Форма на 
обучение

Брой 
места

Срок за кандидатстване

7. „Информатика“ 4.6. Информатика и 
компютърни науки

редовна 2 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

8. „Информатика“ 4.6. Информатика и 
компютърни науки

задочна 3 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

9. „Инженеринг  и  експлоа-
тация  в  електрообзавеж-
дането“

5.2. Електротехника, 
електроника и автома-

тика

редовна 3 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

10. „Инженеринг  и  експлоа-
тация  в  електрообзавеж-
дането“

5.2. Електротехника, 
електроника и автома-

тика

задочна 2 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

11. „Социална психология“ 3.2. Психология редовна 3 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

12. „Социална психология“ 3.2. Психология задочна 2 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

13. „Педагогическа и възрас-
това психология“

3.2. Психология редовна 2 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

14. „Педагогическа и възрас-
това психология“

3.2. Психология задочна 3 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

15. „Предучилищна и начална 
училищна педагогика“

1.2. Педагогика редовна 2 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

16. „Предучилищна и начална 
училищна педагогика“

1.2. Педагогика задочна 3 Три месеца от обнарод-
ването в ДВ

Документи се приемат в университета на адрес: Бургас,  ул. Сан Стефано № 62,  стая № 20,  тел. 
056/900-420 и стая № 21, тел. 056/900-454.
4199

38. – Медицинският университет – Плевен, 
обявява конкурс за заемане на една академична 
длъжност професор в област на висше образова-
ние  7.  Здравеопазване  и  спорт,  професионално 
направление  7.1.  Медицина,  по  специалност 
„Епидемиология“  към  катедра  „Инфекциозни 
болести, епидемиология, паразитология и тропи-
ческа медицина“, Факултет „Обществено здраве“, 
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“.  Справки  и  документи – Медицински 
университет – Плевен,  ул.  Кл.  Охридски  № 1, 
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 
064/884-172.
4205

401. – Националният археологически инсти-
тут с музей – Българска академия на науки-
те – София, обявява три конкурса за академична 
длъжност главен асистент: един по направление 
2.2. История и археология (специалност „Архео-
логия“), за нуждите на Секцията за нумизматика 
и епиграфика, профил „Антична нумизматика“; 
един по направление 2.2. История и археология 
(специалност „Археология“), за нуждите на отдел 
„Експозиции“, профил „Културата през Ранната 
бронзова и Средната бронзова епохи в българ-
ските земи“; един по направление 2.2. История 
и  археология  (специалност  „Археология“),  за 
нуждите на  отдел  „Фондове“,  профил  „Гръцка 
култура по Западното Черноморие (VI – I в. пр. 
Хр.)“.  Конкурсите  са  със  срок  за  подаване  на 
документи 2 месеца от обнародването им в „Дър-
жавен  вестник“.  Документи:  в  НАИМ – БАН, 
1000 София, ул. Съборна № 2, тел. (02) 988 24 06.
4203

5. – Институтът за балканистика с Център 
по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) 
при БАН – София, обявява конкурси за: професор 
в област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.2. История 
и археология (Международни отношения на Бал-
каните през 40-те години на ХХ век) за нуждите 
на секция „Модерни Балкани“ – един, със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
професор в област на висше образование 2. Ху-
манитарни науки,  професионално направление 
2.2.  История  и  археология  (Българо-гръцки 
отношения през XIX – XX век)  за нуждите на 
секция  „Модерни  Балкани“ – един,  със  срок  
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
доцент в област на висше образование 2. Хума-
нитарни науки, професионално направление 2.2. 
История и археология (Власт и регионализъм на 
Балканите XII – XIII век) за нуждите на секция 
„Дигитално  културно  наследство“ – един,  със 
срок  2  месеца  от  обнародването  в  „Държавен 
вестник“.  Документи  за  участие  в  конкурсите 
се подават в ИБЦТ, София, ул. Московска № 45.
4201

5. – Институтът за етнология и фолклористи-
ка с Етнографски музей – БАН, София, обявява 
конкурс за заемане на академичната длъжност 
доцент в област на висше образование 3. Соци-
ални, стопански и правни науки, професионално 
направление  3.1.  Социология,  антропология  и 
науки за културата (Фолклористика – Разкази и 
селищна памет) – един, за нуждите на Регионал-
ния исторически музей – Велико Търново. Срок за 
подаване на документи – 2 месеца от обнародва-
нето в „Държавен вестник“. Документи се подават 
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в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН – София, ул. 
Московска № 6А, тел. 02/988 42 09.
4218

125. – Институтът за изследване на насе-
лението и човека при БАН – София,  обявява 
конкурси за: главен асистент в област на висше 
образование  3. Социални,  стопански  и  правни 
науки, професионално направление 3.2. Психоло-
гия (Личност и професионално развитие) – един, 
и главен асистент в област на висше образование 
3. Социални, стопански и правни науки, профе-
сионално направление 3.2. Психология (Личност 
и  когнитивни  процеси) – един  за  нуждите  на 
секция „Психология на личността и методология 
на психологичното измерване“, и двата със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в института, София, ул. Акад. Георги 
Бончев, бл. 6, ет. 5, стая № 502, тел.: 02/870 32 
17 и 0886049798.
4188

503. – Институтът по информационни и кому-
никационни технологии – БАН, София, обявява 
конкурси за заемане на академичната длъжност 
главен асистент по професионално направление 
5.2.  Електротехника,  електроника  и  автомати-
ка,  специалност  „Автоматизирани  системи  за 
обработка на информация и управление“ – един 
за  нуждите  на  секция  „Разпределени  инфор-
мационни  и  управляващи  системи“  и  един  за 
нуждите  на  секция  „Кибер-физични  системи“. 
Срок  за  подаване  на  документи – 2  месеца  от 
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. 
Документи – София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 2, 
стая № 305, тел. 0879665895.
4208

442 . – Институтът за литература към 
БАН – София, обявява два конкурса в професи-
онално направление 2.1. Филология: един за гла-
вен асистент по научна специалност „Литература 
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия 
и Австралия (Сравнително литературознание и 
най-нова немска литература)“ и един за главен 
асистент по научна специалност „Литература на 
народите на Европа, Америка, Африка, Азия и 
Австралия (Теория и практика на превода – ис-
панска литература)“, двата със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен-
ти  – в канцеларията на института, София, бул. 
Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, 
тел. 02/979-29-90.
4232

448 . – Институтът за литература към 
БАН – София,  обявява  два  конкурса  в  профе-
сионално направление 2.1. Филология: един за 
главен асистент по научна специалност „Лите-
ратура на народите на Европа, Америка, Афри-
ка, Азия и Австралия (Сравнително балканско 
литературознание)“  и  един  за  главен  асистент 
по научна специалност „Литература на народите 
на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия 
(Сравнително литературознание и западноевро-
пейски литератури)“, двата със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Докумен-
ти – в канцеларията на института, София, бул. 
Шипченски проход № 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, 
тел. 02/979-29-90.
4231

389. – Институтът по органична химия с 
Център по фитохимия при БАН – София, обявя-
ва конкурс за академичната длъжност доцент в 

област на висше образование 4. Природни науки, 
математика  и  информатика  по  професионално 
направление 4.2. Химически науки, научна специ-
алност „Органична химия“ за нуждите на лабора-
тория „Органични реакции върху микропорести 
материали“  (ОРММ) – един.  Срок  за  подаване 
на  документи – 2  месеца  от  обнародването  в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в 
института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 9, стая 
№ 206, тел. (02) 872 48 17.
4202

Административният съд – Варна, на  осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че 
по жалба срещу т. 9.12 от приложение № 2 към 
Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията 
на община Варна, приета с Решение № 970-2 от 
протокол № 26 от заседание на ОбС – Варна, про-
ведено на 17.05.2022 г., както следва: т. 9.12. Цени 
за кратковременно паркиране, локално платено 
паркиране за живущи, локално платено парки-
ране за търговци в „Синя зона“, „Зелена зона“, 
платено паркиране тип „Служебен абонамент“ и 
зарядни станции – собственост на Община Варна; 
т. 9.12.1.  Цени  за  кратковременно  паркиране 
в „Синя зона“ – 1 лв. на час, с вкл. ДДС. При 
заплащане  с  мобилно  приложение  Виртуален 
паркинг метър цената за кратковременно пар-
киране е 0,50 лв. с ДДС за 30 минути; т. 9.12.2. 
Цени  за кратковременно паркиране в  „Зелена 
зона“ – 1 лв. на час, с вкл. ДДС. При заплаща-
не  с мобилно приложение Виртуален паркинг 
метър  цената  за  кратковременно  паркиране  е 
0,50 лв. с ДДС за 30 минути; т. 9.12.3. Цени за 
кратковременно паркиране в „Синя зона“ – 16 лв., 
с  вкл.  ДДС  само  при  заплащане  с  мобилно 
приложение Виртуален паркинг метър; т. 9.12.4. 
Цени  за кратковременно паркиране в  „Зелена 
зона“ – 16 лв., с вкл. ДДС само при заплащане с 
мобилно приложение Виртуален паркинг метър; 
т. 9.12.5.  Цени  за  локално  платено  паркиране 
за  живущи  в  „Синя  зона“ – за  първи  автомо-
бил – 5 лв. на месец, с вкл. ДДС или 55 лв. с 
вкл. ДДС за 12 месеца; т. 9.12.6. Цени за локално 
платено паркиране за живущи в „Зелена зона“ – за 
първи автомобил – 5 лв. на месец, с вкл. ДДС 
или  55 лв.  с  вкл.  ДДС  за  12  месеца;  т. 9.12.7. 
Цени за локално платено паркиране за търго-
вци в „Синя зона“ и „Зелена зона“: – за „Синя 
зона“ – зона „Център“ – т. 1 от приложение № 3 
на  Наредбата  за  организация  на  движението 
на територията на Община Варна – 150 лв. на 
месец, с вкл. ДДС или 1650 лв. с вкл. ДДС за 
12 месеца; – за „Синя зона“ – зона „Широк цен- 
тър“ – т. 2 от приложение № 3 на Наредбата за 
организация на движението на територията на 
Община Варна – 120 лв. на месец, с вкл. ДДС или 
1320 лв. с вкл. ДДС за 12 месеца; – за „Зелена 
зона“ – т. 3 от приложение № 3 на Наредбата за 
организация на движението на територията на 
Община Варна – 100 лв. на месец, с вкл. ДДС 
или 1100 лв. с вкл. ДДС за 12 месеца; т. 9.12.8. 
Цени за платено паркиране тип „Служебен або-
намент“: – за „Синя зона“ – зона „Център“ – т. 1 
от приложение № 3 на Наредбата за организация 
на движението на територията на Община Вар-
на – 350 лв. на месец, с вкл. ДДС или 3850 лв. с 
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вкл. ДДС за 12 месеца; – за „Синя зона“ – зона 
„Широк  център“ – т. 2  от  приложение № 3  на 
Наредбата  за  организация  на  движението  на 
територията на Община Варна – 300 лв. на ме-
сец, с вкл. ДДС или 3300 лв. с вкл. ДДС за 12 
месеца; – за „Зелена зона“ – т. 3 от приложение 
№ 3 на Наредбата за организация на движението 
на територията на Община Варна – 250 лв. на 
месец, с вкл. ДДС или 2750 лв. с вкл. ДДС за 12 
месеца; – за всички улици и площади – общин-
ска собственост извън обхвата на приложение 
№ 3 на Наредбата за организация на движени-
ето на територията на Община Варна – 120 лв. 
на месец, с вкл. ДДС или 1320 лв. с вкл. ДДС 
за  12 месеца;  т. 9.12.9. Цени  за  използване  на 
зарядни станции за електрически автомобили, 
собственост на Община Варна – 0,70 лв. с ДДС 
за  1  кВтч,  е  образувано  адм.д. № 1283/2022 г. 
по  описа  на  Административния  съд – Варна, 
ХХІV състав. 
4269

Административният съд – София-град, съоб-
щава, че е образувано адм. д. № 3861/2022 г. по 
постъпила жалба на „Многопрофилна болница за 
активно лечение Пулс“ – АД, ЕИК 200110954, със 
седалище и адрес на управление: Благоевград, 
ул. Славянска № 62, представлявана от Добромир 
Илковски, и на Национално сдружение на частните 
болници, София, представлявано от Кр. Грудев, 
срещу Решение № РД-НС-04-32  от  21.03.2022 г., 
издадено  от  председателя  на  Надзорния  съвет 
на НЗОК, и Правилата  за условията и реда  за 
прилагане на чл. 4, ал. 1, 2 и 3 от ЗБНЗОК за 
2022 г., неразделна част от решението, насроче-
но за 14.10.2022 г. от 9,30 ч. Лицата, които имат 
правен  интерес,  могат  да  се  присъединят  към 
оспорването или да встъпят като страна наред с 
административния орган в едномесечен срок от 
деня  на  обнародването  в  „Държавен  вестник“, 
като подадат заявление до съда с приложени към 
него преписи за другите страни в производството.
4270

Районният съд – Бургас,  ХVІ  граждански 
състав, призовава Уенди Анн Клей, поданик на 
Великобритания, без регистриран постоянен адрес 
и настоящ адрес в Република България, в двуседми-
чен срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
да се яви в канцеларията на съда,  гражданско 
отделение, на адрес: Бургас, ул. Александровска 
№ 101, ет. 3, Съдебна палата, за да получи препис 
от исковата молба, подадена от „Водоснабдяване 
и канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, за запла-
щане на суми за предоставените от ВиК оператора 
услуги – вода, канал и пречистване, по която е 
образувано гр.д. № 1903/2022 г. по описа на БРС, 
по което е ответник. В случай че ответникът не 
се яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4196

Районният съд – гр. Бяла, област Русе,  съ-
гласно разпореждане в з.з. № 545 от 8.06.2022 г. 
на съдията, ІІ гр. състав, по гр.д. № 1155/2021 г. 
уведомява  Радослав  Росенов  Радев,  роден  на 
6.10.1984 г., с неизвестен адрес, за образуваното 
гр. дело с предявен иск по чл. 127а и чл. 76, т. 9 
от ЗБЛД, като му се указва, че следва да се яви 
в Районния съд – гр. Бяла, канцеларията на дело-
водството, в двуседмичен срок от обнародването 
на съобщението в „Държавен вестник“, за да по-

лучи препис от исковата молба и приложенията 
към нея, като в противен случай делото ще бъде 
разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4211

Добричкият районен съд, гражданска колегия, 
VI състав, съобщава на Лилия Печко Бонинска, 
гражданка  на  Република  Беларус,  родена  на 
28.05.1976 г. в Република Беларус, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда на 19.09.2022 г. в 9,50 ч., 
за да получи съдебните книжа като ответница по 
гр. д. № 1145/2022 г. на PС – Добрич, заведено от 
Антон Георгиев Бонински с ЕГН 7405051707, по 
иск за прекратяване брака на страните. Ако въп-
реки публикацията ответницата не се яви в съда 
при разглеждане на делото, съдът ще є назначи 
особен представител. На основание чл. 40 от ГПК 
ответницата, която живее в чужбина, е длъжна да 
посочи лице в седалището на съда, на което да се 
връчват съобщенията – съдебен адресат, ако няма 
пълномощник по делото в Република България. 
Ако не стори това, всички съобщения се прилагат 
към делото и се смятат за връчени.
4226

Казанлъшкият районен съд призовава ответ-
ника Саид Акбар, роден на 3.04.1986 г., гражданин 
на Република Кипър, сега с неизвестен адрес, по 
заведеното от Силвия Тодорова Стоева против 
Саид  Акбар  гр.  д.  № 3786/2021 г.  по  описа  на 
Районният съд – Казанлък, за развод, с правно 
основание чл. 49, ал. 1 от СК, да се яви в Съдебната 
палата в гр. Казанлък, ул. Паисий Хилендарски 
№ 16, на 12.10.2022 г. в 8,45 ч. Съдебните книжа се 
намират в канцеларията на съда и могат да бъдат 
получени  до  26.09.2022 г.  Указва  на  ответника 
Саид Акбар, че, ако до 26.09.2022 г. не се яви в 
съда да получи съдебните книжа, делото ще бъде 
разгледано при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4227

Плевенският районен съд в двуседмичен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ указва на 
Бесник Салджи, роден на 9.01.1996 г., гражданин 
на Република Северна Македония, че „е ответник 
по гр. д. № 2284/2022 г. по описа на PC – Плевен, 
образувано  по  предявени  от  Силвия  Каменова 
Радославова с ЕГН 9708263999, в качеството на 
майка  и  законна  представителка  на  Таня  Бес-
ник Салджи с ЕГН 1942184071, и двете с адрес:  
гр. Пордим, ул. Веслец № 4, чрез адв. Николай 
Илиев – АК – Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. Кирил 
и Методий № 7, ет. 1, срещу Бесник Салджи искове 
с правно основание чл. 127а, ал. 1, пр. 1 и пр. 2 
СК за даване на заместващо съгласие на бащата 
Бесник Салджи, роден на 9.01.1996 г., гражданин 
на Република Северна Македония, ненавършило-
то пълнолетие дете Таня Бесник Салджи с ЕГН 
1942184071 да пътува извън пределите на Репуб-
лика  България,  а  именно  в  Германия,  за  срок 
от 5 години, както да бъде издаден задграничен 
паспорт на детето Таня Бесник Салджи“, като му 
указва, че в двуседмичен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ следва да се яви в дело-
водството на PC – Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. 
Димитър  Константинов  № 25,  за  връчване  на 
препис от исковата молба ведно с приложенията 
и разпореждане по чл. 131 от ГПК. Ответникът 
следва да посочи съдебен адрес в страната, в про-
тивен случай делото ще се гледа при условията 
на чл. 48, ал. 2 от ГПК и ще му бъде назначен 
особен представител. 
4276
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Окръжният съд – Велико Търново, обявява, 
че на 2.11.2021 г. е образувано гр.д. № 835/2021 г. 
по описа на ВТОС по предявено от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество мотивирано 
искане, вх. № 6972/2.11.2021 г., с правно основание 
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ срещу Али Илиязов 
Шишков, ЕГН 6606121487, с постоянен и насто-
ящ адрес: Велико Търново, ул. Сливница № 80, 
вх. Б, ет. 2, за отнемане в полза на държавата на 
имущество, придобито от престъпна дейност, на 
обща стойност 72 520,52 лв., както следва: 

От Али Илиязов Шишков на основание чл. 142, 
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена 
на иска в размер на 100 лв.:

– 10  дружествени  дяла  с  равностойност  на 
100 лв.  от  капитала  на  „Корект  Транс-кар“ – 
ЕООД, ЕИК 202083580.

От Али Илиязов Шишков на основание чл. 151 във 
връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ 
с цена на иска в размер на 72 420,52 лв.:

– сумата в общ размер на 58 480,16 лв., пред-
ставляваща  погасителни  вноски  по  кредити 
по  сметка  в  евро № BG14SOMB91301044774301, 
подлежаща на отнемане в полза на държавата 
от Али Илиязов Шишков;

– сумата в общ размер на 11 944,41 лв., пред-
ставляваща погасителни вноски по кредити по 
сметка  в  евро  № BG93SOMB91301044774301  в 
„Общинска банка“ – АД, подлежаща на отнемане 
в полза на държавата от Али Илиязов Шишков;

– сумата в размер на 1995,95 лв., равностойност-
та на 1020 евро, представляваща вноска на каса 
по сметка в евро № BG93SOMB91301044774301 в 
„Общинска банка“ – АД, подлежаща на отнемане 
в полза на държавата от Али Илиязов Шишков;

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 13.12.2022 г. от 14,30 ч. 

В двумесечен срок от обнародването на обяв-
лението в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица,  които  претендират  самостоятелни  права 
върху  имуществото – предмет  на  отнемане  в 
настоящото производство – могат да встъпят в 
производството,  като  предявят  съответния  иск 
пред ВТОС по гр.д. № 835/2021 г.
4182

Добричкият окръжен съд, гражданско отделе-
ние, уведомява, че е образувано гр.д. № 289/2019 г. 
по искова молба, подадена от Комисията за про-
тиводействие  на  корупцията  и  за  отнемане  на 
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), 
с която срещу Ивайло Милчев Бировски от гр. **, 
Жулиета Стаменова Бировска от гр. **, Лилия 
Ивайлова Бировска от  гр. **,  „Лили“ – ЕООД, 
гр. **, „Симтранс“ – ЕООД, гр. **, са предявени 
искове по чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от 
ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата 
на незаконно придобито имущество (недвижимо 
имущество и парични суми) на обща стойност 
2 874 432,37 лв.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Милчев Бировски 
от гр. **:

 – Сумата в размер на 12 200 лв., представля-
ваща равностойността на дружествени дялове.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във вpъзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Жулиета Стаменова 
Бировска от гр. **:

 – Сумата в размер на 10 лв., представляваща 
равностойността на дружествени дялове. 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Милчев Бировски 
от гр. **:

 – 2508/20736  ид.ч.  от  недвижим  имот  с 
№ 110003, представляващ нива, намиращ се в с. 
**, ЕКАТТЕ 06999, с площ 4,113 дка, при граници: 
№ 110004, № 000432, № 431001, придобити с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 44, том XVI, peг. № 12527, дело № 1349 
от 30.12.2009 г. 

 – Изоставени трайни насаждения, съставля-
ващи имот № 036079, по плана на с. **, с площ 
10,000 дка, пета категория, намиращ се в местност 
**, при граници и съседи: № 036078, № 036040, 
№ 001217, № 001216,  за  сумата  2159,90 лв. При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 51, том II, peг. № 1732, дело 
№ 116 от 25.05.2009 г.

 – Имот с № 041036, представляващ овощна 
градина,  с  площ  0,994 дка,  трета  категория, 
намиращ се в с. **, ЕКАТТЕ 12601, община **, 
област **, в местност **, при граници и съседи, 
имоти: № 041062; № 000708; № 041064 и № 041016. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 51, том II, peг. № 1732, дело 
№ 116 от 25.05.2009 г.

 – Имот с № 050050, представляващ овощна 
градина,  с  площ  1,001 дка,  шеста  категория, 
намиращ се в с. **, ЕКАТТЕ 12601, община **, 
област  **, местност  **,  при  граници и  съседи, 
имоти: № 050051, № 050146, № 050049, № 000707. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 51, том II, peг. № 1732, дело 
№ 116 от 25.05.2009 г.

 – Имот  с  № 052022,  представляващ  нива, 
с  площ  9,278 дка,  шеста  категория,  намиращ 
се  в  с.  **,  ЕКАТТЕ  12601,  община  **,  област 
**, местност **, при  граници и съседи, имоти: 
№ 052024, № 000389, № 000306 и № 000149. При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 51, том II, peг. № 1732, дело 
№ 116 от 25.05.2009 г.

 – 123/180 ид.ч. от недвижим имот с № 006001, 
представляващ нива, намиращ се в землището 
на с. **, ЕКАТТЕ 53583, с площ 4,900 дка, трета 
категория,  местност  **,  при  граници  (съседи): 
№ 006038, № 006002, № 000237, № 000030. При-
добити  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба 
на недвижим имот № 88, том II, peг. № 958, дело 
№ 26 от 22.01.2010 г. и нотариален акт за покуп-
ко-продажба на недвижим имот № 141,  том II, 
peг. № 3129, дело № 236 от 5.10.2010 г.

 – 123/180 ид.ч. от недвижим имот с № 010017, 
съставляващ  нива,  намиращ  се  в  землището 
на с. **, ЕКАТТЕ 53583, с площ 3,429 дка, трета 
категория,  местност  **,  при  граници  (съседи): 
№ 010018, № 000060, № 010016, № 010021. Придо-
бити с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 88,  том  II,  peг. № 958,  дело 
№ 26 от 22.01.2010 г. и нотариален акт за покуп-
ко-продажба на недвижим имот № 141,  том II,  
peг. № 3129, дело № 236 от 5.10.2010 г.
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 – 123/180 ид.ч. от недвижим имот с № 013014, 
представляващ нива, с площ 3,037 дка, намиращ 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 53583, трета 
категория, местност **, при граници и съседи: 
№ 013015, № 013019, № 013011, № 013013, № 000084. 
Придобити с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 88, том II, peг. № 958, дело 
№ 26 от 22.01.2010 г. и нотариален акт за покуп-
ко-продажба на недвижим имот № 141,  том II,  
peг. № 3129, дело № 236 от 5.10.2010 г.

 – 123/180 ид.ч. от недвижим имот с № 016045, 
представляващ нива, с площ 4,116 дка, намиращ 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 53583, трета 
категория, местност **, при граници: № 016046, 
№ 016026, № 016028, № 016044, № 0001291. При-
добити  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба 
на недвижим имот № 88, том II, peг. № 958, дело 
№ 26 от 22.01.2010 г. и нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот № 141, том II, peг. 
№ 3129, дело № 236 от 5.10.2010 г.

 – 123/180 ид.ч. от недвижим имот с № 023019, 
представляващ нива, с площ 6,811 дка, намиращ 
се  в  землището  на  с.  **,  ЕКАТТЕ  53583,  пета 
категория, местност **, при граници: № 023020, 
№ 000158, № 023001, № 023018. Придобити с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот  № 88,  том  II,  peг.  № 958,  дело  № 26  от 
22.01.2010 г. и нотариален акт за покупко-продаж-
ба на недвижим имот № 141, том II, peг. № 3129, 
дело № 236 от 5.10.2010 г.

 – 123/180 ид.ч. от недвижим имот с № 037036, 
представляващ нива, с площ 3,724 дка, намиращ 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 53583, местност 
**, при граници: № 037002, № 037035, № 000130, 
№ 037001. Придобити с нотариален акт за покуп-
ко-продажба на недвижим имот № 88, том II, peг. 
№ 958, дело № 26 от 22.01.2010 г. и нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 141, 
том II, peг. № 3129, дело № 236 от 5.10.2010 г.

 – 123/180 ид.ч. от недвижим имот с № 044009, 
представляващ нива, с площ 3,724 дка, намиращ 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 53583, четвърта 
категория, местност **, при граници: № 044011, 
№ 000144, № 044007, № 044010. Придобити с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот  № 88,  том  II,  peг.  № 958,  дело  № 26  от 
22.01.2010 г. и нотариален акт за покупко-продаж-
ба на недвижим имот № 141, том II, peг. № 3129, 
дело № 236 от 5.10.2010 г.

 – 123/180 ид.ч. от недвижим имот с № 045017, 
представляващ нива, с площ 4,900 дка, намиращ 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 53583, четвърта 
категория,  местност  **,  при  граници  (съседи): 
№ 045018, № 045013, № 045014, № 045015, № 045016, 
№ 000146. Придобити с нотариален акт за покуп-
ко-продажба  на  недвижим  имот № 88,  том  II,  
peг. № 958, дело № 26 от 22.01.2010 г. и нотариа-
лен акт за покупко-продажба на недвижим имот 
№ 141, том II, peг. № 3129, дело № 236 от 5.10.2010 г.

 – 75/180 ид.ч. от недвижим имот с № 048017, 
представляващ лозе, с площ 3,136 дка, намиращ 
се  в  землището  на  с.  **,  ЕКАТТЕ  53583,  пета 
категория, местност **, при граници: № 048018, 
№ 048014,  № 048016,  № 000146.  Придобити  с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 88, том IІ, peг. № 958, дело № 26 
от 22.01.2010 г.

 – 75/180 ид.ч. от недвижим имот с № 056007, 
представляващ лозе, с площ 3,920 дка, намиращ 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 53583, четвърта 
категория, местност **, при граници: № 056006, 
№ 5000155,  № 056008,  № 056014.  Придобити  с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 88, том II, peг. № 958, дело № 26 
от 22.01.2010 г.

 – 123/180 ид.ч. от недвижим имот с № 044037, 
представляващ нива, с площ 5,900 дка, намиращ 
се в  с.  **, ЕКАТТЕ 06999, четвърта категория, 
местност **, при граници: № 044038, № 044029, 
№ 044011, № 000256. Придобити с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 88, 
том II, peг. № 958, дело № 26 от 22.01.2010 г. и 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 141, том II, peг. № 3129, дело № 236 
от 5.10.2010 г.

 – 123/180 ид.ч. от недвижим имот с № 099006, 
представляващ нива, с площ 4,000 дка, намиращ 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 06999, трета 
категория, местност **, при граници: № 099004, 
№ 0000317,  № 099005,  № 000441.  Придобити  с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 88, том II, peг. № 958, дело № 26 от 
22.01.2010 г. и нотариален акт за покупко-продажба 
на  недвижим  имот № 141,  том  IІ,  peг. № 3129, 
дело № 236 от 5.10.2010 г.

 – 385/4200 ид.ч. от недвижим имот с № 006048, 
представляващ  нива,  с  площ  5,420 дка,  пета 
категория, намиращ се в с. **, ЕКАТТЕ 17854, 
местност **, при граници: № 006019, № 000286, 
№ 006047, № 000011. Имотът е образуван от имот 
№ 006013. Придобити с нотариален акт за покуп-
ко-продажба на недвижим имот № 125, том XV, 
peг. № 12221, дело № 1233 от 18.12.2009 г.

 – 385/4200 ид.ч. от недвижим имот с № 006047, 
представляващ нива, с площ 5,420 дка, пета кате-
гория, намиращ се в с. **, ЕКАТТЕ 17854, мест-
ност **, имот № 006047, при граници: № 006048, 
№ 000011, № 006046, № 000286. Имотът е образуван 
от имот № 006013. Придобити с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 125, 
том XV, peг. № 12221, дело № 1233 от 18.12.2009 г.

 – 385/4200 ид.ч. от недвижим имот с № 006046, 
представляващ нива, с площ 8,130 дка, пета катего-
рия, намиращ се в с. **, ЕКАТТЕ 17854, местност 
**, при граници: № 006047, № 000011, № 006045, 
№ 000003, № 000286. Имотът е образуван от имот 
№ 006013. Придобити с нотариален акт за покуп-
ко-продажба на недвижим имот № 125, том XV, 
peг. № 12221, дело № 1233 от 18.12.2009 г.

 – 385/4200 ид.ч. от недвижим имот с № 006045, 
представляващ  нива,  с  площ  8,130 дка,  пета 
категория, намиращ се в с. **, ЕКАТТЕ 17854, 
местност **, при граници: № 006012, № 000002, 
№ 000003, № 006046, № 000011. Имотът е образуван 
от имот № 006013. Придобити с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 125, 
том XV, peг. № 12221, дело № 1233 от 18.12.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.28.10, 
намиращ се в гр. **, община **, област **, с площ 
4080 кв.  м,  трайно  предназначение  на  терито-
рията:  земеделска,  начин  на  трайно  ползване: 
пасище,  при  съседи:  56722.28.884,  56722.28.3, 
56722.28.9,  56722.28.15. Имотът, описан по-горе, 
по документ за собственост представлява пасище, 
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мера  от  4080 дка,  трета  категория,  в местност 
**,  съставляваща  имот № 028010,  при  граници 
и съседи: № 000003, имот № 028003 – пасище, и 
имот № 000884. Придобит с нотариален акт  за 
покупко-продажба на недвижим имот № 200, том 
IV, peг. № 2082, дело № 407 от 6.08.2012 г.

 – Недвижим имот с № 108001, съставляващ 
нива, намиращ се с. **, община **, ЕКАТТЕ 06999, 
с площ 61,217 дка, шеста категория, в местност **, 
при граници (съседи): имот № 000304, № 000520, 
№ 000303. Придобит с нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот № 121, том V, peг. 
№ 2240, дело № 423 от 18.07.2011 г.

 – Недвижим имот с № 56722.67, представляващ 
нива, с площ 5305 кв. м, намиращ се в землището 
на гр. **, местност **, четвърта категория, при 
граници и съседи: имоти № 56722.67.5, 56722.67.4, 
56722.67.110, 56722.67.130, 56722.6.127. Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 69, том V, peг. № 2146, дело № 401 
от 7.07.2011 г.

 – Недвижим  имот  с  № 56722.62.194,  пред-
ставляващ лозе, с площ 3187 кв. м, намиращ се 
в  гр.  **, местност **, пета категория, при  гра-
ници и съседи: имоти № 56722.62.6, 56722.63.50, 
56722.62.193, 56722.62.12. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 69, 
том V, peг. № 2146, дело № 401 от 7.07.2011 г.

 – Недвижим имот с № 56722.320.4, представ-
ляващ нива, с площ 8500 кв. м, намиращ се в гр. 
**, ЕКАТТЕ 56722, местност **, пета категория, 
при  граници  и  съседи,  имоти:  № 56722.320.12, 
56722.320.12, 56722.557.1, 56722.320.5, 56722.321.184. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на  недвижим  имот № 66,  том  III,  peг. № 4349, 
дело № 350 от 23.06.2011 г.

 – Нива с площ 5,100 дка, намираща се в гр. 
**, в местност **, съставляваща имот № 160002, 
при граници и съседи: имот № 160001, № 160003, 
№ 000431, представляващ поземлен имот с иден-
тификатор  56722.160.2,  с  номер  по  предходен 
план: 160.2, трайно предназначение: земеделска, с 
начин на трайно ползване: нива, с площ 5100 кв. 
м, намиращ се в землището на гр. **, в местност 
**, пета категория, при граници (съседи): имоти 
№ 56722.160.458,  № 56722.160.3,  № 56722.522.431, 
№ 56722.162.452 и № 56722.160.1. Придобит с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 101, том IV, peг. № 1694, дело № 287 от 
30.05.2011 г.

 – Нива с площ 9,149 дка, четвърта категория, 
в местност **, съставляваща имот № 021026 по 
плана за земеразделяне в землището на с. **, об-
щина **, при граници и съседи, имоти: № 021023, 
№ 021018, № 021027 и № 000297. Имотът е обра-
зуван от имот № 021010. Придобит с нотариален 
акт  за  покупко-продажба  на  недвижим  имот 
№ 61, том I, peг. № 780, дело № 43 от 17.03.2011 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 5534 кв. м, четвърта категория, намиращ 
се в землището на гр. **, ЕКНМ 56722, състав-
ляващ имот № 56722.214.14,  в местност **, при 
граници и съседи: № 56722.314.284, № 56722.314.13, 
№ 56722.214.3, № 56722.214.291. Придобит с нотари-
ален акт за покупко-продажба на недвижим имот 
№ 15, том I, peг. № 59, дело № 10 от 13.01.2011 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива  с 
площ 10 000 кв. м, трета категория, намиращ се 
в землището на гр. **, ЕКНМ 56722, съставляващ 
имот № 56722.16.19, в местност **, при граници 
и  съседи:  56722.16.18,  56722.15.369,  56722.16.20, 
5672.2.16.3J5,  56722.16.34,  56722.6.13. Придобит  с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 63, том VII, peг. № 3465, дело № 707 от 
28.12.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 5000 кв. м, трета категория, намиращ се в 
землището на гр. **, ЕКНМ 56722, съставляващ 
имот № 56722.15.4  в  местност  **,  при  граници 
и  съседи:  56722.15.22,  56722.15.7,  56722.15.29, 
56722.15.5, 56722.15.26. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 63, 
том VII, peг. № 3465, дело № 707 от 28.12.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 1700 кв. м, трета категория, намиращ се в 
землището на гр. **, ЕКНМ 56722, съставляващ 
имот № 56722.256.4 в местност **, при граници 
и  съседи:  56722.256.5,  56722.256.771,  56722.256.8, 
56722.256.3. Придобит с нотариален акт за покуп-
ко-продажба на недвижим имот № 93, том III, 
peг. № 4403, дело № 360 от 21.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.92, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, с площ 600 кв. м, трайно предназначение на 
територията „земеделска“ и начин на трайно полз-
ване „овощна градина“, категория на земята: трета, 
стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: 20084, при съседи: 56722.736.539, 56722.736.100, 
56722.736.99,  56722.736.538,  56722.736.90.  Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 148, том IV, peг. № 6842, дело 
№ 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.83 
в гр. **, с адрес на имота: местност **, с площ 
600 кв. м, трайно предназначение на територията 
„земеделска“ и начин на трайно ползване „лозе“, 
категория  на  земята:  трета,  стар  идентифика-
тор: няма, номер по предходен план: 20076, при 
съседи:  56722.736.75,  56722.736.89,  56722.736.537,  
56722.736.82. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 148, том 
IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
56722.736.536,  намиращ  се  в  гр.  **,  с  адрес  на 
имота: местност **, с площ 3364 кв. м, трайно 
предназначение на територията „земеделска“ и 
начин на трайно ползване „лозе“, категория на 
земята: трета, стар идентификатор: няма, номер 
по предходен план: няма, при съседи: 56722.736.81, 
56722.736.75, 56722.736.80, 56722.736.82, 56722.736.197, 
56722.736.78, 56722.736.76. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, 
том IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.537, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**,  с  площ  3219 кв.  м,  трайно  предназначение 
на територията „земеделска“ и начин на трайно 
ползване „лозе“, категория на земята: трета, стар 
идентификатор: няма, номер по предходен план: 
няма,  при  съседи:  56722.736.90,  56722.736.494, 
56722.736.85, 56722.736.82, 56722.736.83, 56722.736.89. 
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Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 148, том IV, peг. № 6842, 
дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.85, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**,  с  площ  1816 кв.  м,  трайно  предназначение 
на територията „земеделска“ и начин на трайно 
ползване „лозе“, категория на земята: трета, стар 
идентификатор: няма, номер по предходен план: 
20074,  при  съседи:  56722.736.494,  56722.736.86, 
56722.736.197,  56722.736.82,  56722.736.537. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 148, том IV, peг. № 6842, дело 
№ 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.86, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, с площ 433 кв. м, трайно предназначение на 
територията  „земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване „лозе“, категория на земята: трета, стар 
идентификатор: няма, номер по предходен план: 
20080,  при  съседи:  56722.736.197,  56722.736.85, 
56722.736.494, 56722.736.90. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, 
том IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.80, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, с площ 600 кв. м, трайно предназначение на 
територията  „земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване „лозе“, категория на земята: трета, стар 
идентификатор: няма, номер по предходен план: 
20072,  при  съседи:  56722.736.82,  56722.736.556. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 148, том IV, peг. № 6842, 
дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.81, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, с площ 600 кв. м, трайно предназначение на 
територията  „земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване  „лозе“,  категория  на  земята:  трета, 
стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: 20071, при съседи: 56722.736.75, 56722.736.82, 
56722.736.536. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 148, том 
IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.540, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, с площ 836 кв. м, трайно предназначение на 
територията  „земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване „лозе“, категория на земята: трета, стар 
идентификатор: няма, номер по предходен план: 
няма,  при  съседи:  56722.736.106,  56722.736.103, 
56722.736.75. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 148, том 
IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.541, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**,  с  площ  1349 кв.  м,  трайно  предназначение 
на територията „земеделска“ и начин на трайно 
ползване  „лозе“,  категория  на  земята:  трета, 
стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: няма, при съседи: 56722.736.197, 56722.736.75, 
56722.736.103, 56722,736.106. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, 
том IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.606, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 

**, с площ 758 кв. м, трайно предназначение на 
територията  „земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване „овощна градина“, категория на земя-
та: трета, стар идентификатор: няма, номер по 
предходен план: няма, при съседи: 56722.736.75, 
56722.736.347, 56722.736.197, 56722.736.349. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 148, том IV, peг. № 6842, дело 
№ 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.76, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, с площ 600 кв. м, трайно предназначение на 
територията  „земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване „лозе“, категория на земята: трета, стар 
идентификатор: няма, номер по предходен план: 
20068,  при  съседи:  56722.736.75,  56722.736.536, 
56722.736.78,  56722.736.345. Придобит  с нотари-
ален  акт  за  покупко-продажба  на  недвижим 
имот № 148, том IV, peг. № 6842, дело № 526 от 
16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.100, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, с площ 600 кв. м, трайно предназначение на 
територията  „земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване  „лозе“,  категория  на  земята:  трета, 
стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план 20087, при съседи: 56722.736.99, 56722.736.92, 
56722.736.75, 56722.736.539. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, 
том IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.353, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, с площ 600 кв. м, трайно предназначение на 
територията  „земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване „овощна градина“, категория на земята: 
пета, стар идентификатор: няма, номер по предхо-
ден план, при съседи: 56722.736.75, 56722.736.349, 
56722.736.607, 56722.736.352. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, 
том IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.494, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, с площ 472 кв. м, трайно предназначение на 
територията  „земеделска“  и  начин  на  трайно 
ползване  „лозе“,  категория  на  земята:  трета, 
стар идентификатор: няма, номер по предходен 
план: 20080, при съседи: 56722.736.86, 56722.736.85, 
56722.736.537, 56722.736.90. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, 
том IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.538, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**,  с  площ  1540 кв.  м,  трайно  предназначение 
на територията „земеделска“ и начин на трайно 
ползване „овощна градина“, категория на земя-
та: трета, стар идентификатор: няма, номер по 
предходен план: няма, при съседи: 56722.736.99, 
56722.736.98, 56722.736.94, 56722.736.90, 56722.736.75, 
56722.736.92. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 148, том 
IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.539, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**,  с  площ  1775 кв.  м,  трайно  предназначение 
на територията „земеделска“ и начин на трайно 
ползване „лозе“, категория на земята: трета, стар 
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идентификатор: няма, номер по предходен план: 
няма,  при  съседи:  56722.736.100,  56722.736.90, 
56722.736.92, 56722.736.75. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, 
том IV, peг. № 6842, дело № 526 от 16.12.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.736.605, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**,  с  площ  2196 кв.  м,  трайно  предназначение 
на територията „земеделска“ и начин на трайно 
ползване „овощна градина“, категория на земя-
та:  пета,  стар  идентификатор:  няма,  номер  по 
предходен план: няма, при съседи: 56722.736.74, 
56722.736.75, 56722.736.358, 56722.520.1. Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 148, том IV, peг. № 6842, дело № 526 от 
16.12.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 4,751 дка, шеста категория, в местност **, 
съставляващ имот № 096004 по плана за земераз-
деляне на с. **, област **, при граници и съседи, 
имоти: № 096003, № 000304, № 096005, № 096019. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 66, том II, peг. № 2237, дело 
№ 214 от 25.11.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 0,850 дка, трета категория, в местност **, 
съставляващ имот № 037009 по плана за земераз-
деляне на с. **, област **, при граници и съседи, 
имоти: № 037008, № 000235, № 037010 и № 550007. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 66, том II, peг. № 2237, дело 
№ 214 от 25.11.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 5,999 дка, втора категория, в местност **, 
съставляващ имот № 084046 по плана за земераз-
деляне на с. **, област **, при граници и съседи, 
имоти: № 000289, № 000287, № 084045, № 084016 и 
№ 084017. Имотът е образуван от имот № 084023. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 66, том II, peг. № 2237, дело 
№ 214 от 25.11.2010 г.

 – Недвижим имот, представляващ изоставени 
тpайни насаждения, с площ 5,563 дка, шеста кате-
гория, в местност **, съставляващ имот № 401033 
по плана за земеразделяне на с. **, област **, при 
граници  и  съседи,  имоти: № 401032, № 401034, 
№ 000179, № 401020, № 401008. Имотът е образуван 
от имот № 401009. Придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 66, том 
II, peг. № 2237, дело № 214 от 25.11.2010 г.

 – Недвижим имот, представляващ залесена 
територия, с площ 2,300 дка, в местност **, със-
тавляващ имот № 551016 по плана за земеразде-
ляне на с. **, област **, при граници и съседи, 
имоти: № 551017, № 551009, № 551010, № 551014, 
№ 551015 и № 000109. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 66, 
том II, peг. № 2237, дело № 214 от 25.11.2010 г.

 – Недвижим имот, представляващ изоставени 
трайни насаждения, с площ 5,469 дка, намиращ 
се в землището на с. **, община **, област **, 
ЕКАТТЕ  06999, шеста  категория,  съставляващ 
имот № 401834, в местност **, по плана за земе-
разделяне на землище **, при граници и съседи: 
имоти № 401033, № 401032, № 000179. Придобит 

с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 61, том II, peг. № 2202, дело № 209 
от 22.11.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.515.4 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на  поземления  имот:  гр.  **,  ЕКАТТЕ  56722,  в 
местност **, с площ 11 003 кв. м, трайно пред-
назначение  на  територията:  горска,  начин  на 
трайно ползване: друг вид дървопроизводителна 
гора;  стар  идентификатор:  няма,  при  съседи: 
имоти с идентификатори: 56722.515.3, 56722.515.7, 
56722.515.6,  56722.515.5,  56722.148.10,  и  който 
поземлен  имот  съгласно  акт  за  собственост  е 
описан като залесена територия, намиращ се в 
землището на гр. **, площ 11,003 дка, в местност 
**, вид – широколистна гора, отдел/подотдел 173/
в2, съставляваща имот: № 515004 по картата на 
възстановената собственост на землището, при 
граници и съседи: кад. № 000300, имот № 515005, 
№ 515006, № 515007, № 515003. Придобит с нота-
риален  акт  за покупко-продажба на недвижим 
имот № 108, том III, peг. № 3555, дело № 341 от 
29.10.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ  1,913 дка,  четвърта  категория,  намиращ 
се в землището на гр. **, местност **, ЕКАТТЕ 
56722, съставляващ имот № 234005 по плана за 
земеразделяне,  при  граници  и  съседи:  имоти 
№ 234004,  № 234003,  № 234006,  № 001332,  съ-
гласно представения документ за собственост, а 
съгласно схема № 10262/19.10.2010 г. на Службата 
по  геодезия,  картография  и  кадастър – гр.  **, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 
56722.234.5 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрена със Заповед № РД-18-71 
от  6.06.2008 г.  на  изпълнителния  директор  на 
АГКК, трайно предназначение: земеделска, с на-
чин на трайно ползване: нива, с площ 1913 кв. м, 
намиращ се в землището на гр. **, в местност 
Чаира,  четвърта  категория,  при  граници  (съ-
седи):  имоти  № 56722.235.332,  № 56722.234.6, 
№ 56722.234.4 и № 56722.254.3. Придобит с нота-
риален  акт  за покупко-продажба на недвижим 
имот № 125, том V, peг. № 2655, дело № 465 от 
25.10.2010 г.

 – Поземлен  имот  с  площ  5135 кв.  м,  пета 
категория, намиращ се в  землището на  гр. **, 
ЕКАТТЕ 56722, в местност **, с идентификатор 
56722.176.28, начин на трайно ползване: нива, трай-
но предназначение на територията: земеделска, 
при граници и съседи: имоти с идентификатори: 
56722.176.5, 56722.176.19. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 126, 
том V, peг. № 2657, дело № 466 от 25.10.2010 г.

 – Поземлен  имот  с  площ  4040 кв.  м,  пета 
категория, намиращ се в землището на гр. **, в 
местност **, с идентификатор 56722.207.622, начин 
на трайно ползване: нива, трайно предназначение 
на територията: земеделска, при съседи: имоти 
с  идентификатори:  56722.207.624,  56722.207.623, 
56722.207.621, 56722.207.1. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 126, 
том V, peг. № 2657, дело № 466 от 25.10.2010 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
56722.137.6  съгласно  скица  на  поземлен  имот 
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№ 9444/29.09.2010 г. на СГКК – гр. **, намиращ се 
в гр. **, община **, област **, по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със За-
повед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, с адрес на поземления имот: 
гр. **, местност **, с площ 11 475 кв. м, трайно 
предназначение  на  територията:  земеделска,  с 
начин на трайно ползване: нива, категория на зе-
мята: четвърта, стар идентификатор: няма, номер 
по предходен план: 137.6, при съседи: 56722.137.7, 
56722.137.15, 56722.137.5, 56722.137.11, 56722.137.10, 
56722.137.8. Описаният по-горе имот по документ за 
собственост представлява нива с площ 11,475 дка, 
четвърта категория, местност **, съставляваща 
имот с № 137006 по плана за земеразделяне на 
землището на гр. **, при граници и съседи: имот 
№ 137007, № 137008, № 137010, № 137011, № 137005. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на  недвижим  имот – земеделска  земя,  № 106,  
том V, peг. № 4133, дело № 333 от 6.10.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ  3,303 дка,  трета  категория,  намиращ  се 
в с. **, ЕКАТТЕ 06999, община **, в местност 
**, съставляваща имот № 103032, при граници 
и съседи, имоти: № 103027, № 000107, № 103031, 
№ 000229, № 103011 и № 103005. Придобит с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 144, том II, peг. № 3149, дело № 237 от 
6.10.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.280.9 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на поземления имот: гр. **, местност **, с площ 
7139 кв. м, трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята: четвърта, стар идентифи-
катор: 280.9, при съседи на имота: 56722.280.10, 
56722.548.1, 56722.280.8, 56722.2S0.526. Придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 130, том II, peг. № 2953, дело № 226 
от 29.09.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.710.682 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на поземления имот: гр. **, местност **, с площ 
1813 кв. м, трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: лозе, кате-
гория на земята: пета, стар идентификатор: няма, 
при съседи на имота: 56722.710.578, 56722.710Л46, 
56722.710.681, 56722.710.154, 56722.710.144. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 130, том II, peг. № 2953, дело 
№ 226 от 29.09.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.710.139 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на поземления имот: гр. **, местност **, с площ 
600 кв. м, трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: лозе, кате-
гория на земята: пета, стар идентификатор: няма, 
при съседи на имота: 56722.710.578, 56722.710.683. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 

на недвижим имот № 130,  том  II,  peг. № 2953, 
дело № 226 от 29.09.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.710.146 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на поземления имот: гр. **, местност **, с площ 
600 кв. м, трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: овощна 
градина, категория на земята: пета, стар иденти-
фикатор: няма, при съседи на имота: 56722.710.578, 
56722.710.703, 56722.710.681, 56722.710.682. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 130, том II, peг. № 2953, дело 
№ 226 от 29.09.2010 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
56722.710.683 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71 
от  6.06.2008 г.  на  изпълнителния  директор  на 
АГКК,  с  адрес  на  поземления  имот:  гр.  **, 
местност  **,  с  площ  3947 кв.  м,  трайно  пред-
назначение  на  територията:  земеделска,  начин 
на трайно ползване лозе, категория на земята: 
пета, стар идентификатор: няма, при съседи на 
имота: 56722.710.139, 56722.710.578, 56722.710.144, 
56722.710.154,  6722.710.685,  56722.710.684. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 130, том II, peг. № 2953, дело 
№ 226 от 29.09.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.710.144 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на поземления имот: гр. **, местност **, с площ 
1000 кв.  м,  трайно  предназначение  на  терито-
рията:  земеделска,  начин  на  трайно  ползване: 
лозе, категория на земята: пета, стар идентифи-
катор: няма, при съседи на имота: 56722.710.578, 
56722.710.682, 56722.710.154, 56722.710.683. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 130, том II, peг. № 2953, дело 
№ 226 от 29.09.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 7569 кв. м, намиращ се в гр. **, община **, 
ЕКНМ 56722, трета категория, съставляващ имот 
№ 56722.21.5, в местност **, по плана на земераз-
деляне на гр. **, при граници и съседи: 56722.31.7, 
56722.31.6, 56722.32.25, 56722.31.4, 56722.31.47. При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 125, том II, peг. № 2828, дело 
№ 222 от 23.09.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ  3769 кв. м,  намиращ  се  в  землището  на 
гр. **, община **, ЕКНМ 56722, трета категория, 
съставляващ имот № 56722.76.3,  в местност  **, 
по плана на земеразделяне на землището на гр. 
**, при граници и съседи: 56722.77.10, 56722.76.4, 
56722.76.1, 56722.76.2. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 125, 
том II, peг. № 2828, дело № 222 от 23.09.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 5,000 дка, четвърта категория, в местност 
**, съставляващ имот № 015020 по плана за зе-
меразделяне на с. **, ЕКАТТЕ 06999, област **, 
при граници и съседи, имоти: № 015019, № 015013, 
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№ 015006 и № 000208. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 95, 
том II, peг. № 2540, дело № 196 от 8.09.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 3,000 дка, втора категория, в местност ** 
съставляващ имот № 084045 по плана за земе-
разделяне на с. **, ЕКАТТЕ 06999, област **, при 
граници и  съседи, имоти: № 084044, № 000287, 
№ 084046 и № 084016. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 95, 
том II, peг. № 2540, дело № 196 от 8.09.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 4,000 дка, втора категория, намиращ се в 
с. **, ЕКАТТЕ 06999, в местност **, съставляващ 
имот  № 080001  по  плана  за  земеразделяне  на 
с. **, област **, при граници и съседи, имоти: 
№ 080002, № 000296, № 000308, № 554002, № 554001 
и № 554005. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 87, том II, 
peг. № 2449, дело № 190 от 1.09.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.261.4 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на поземления имот: гр. **, местност **, с площ 
5100 кв. м, трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: нива, ка-
тегория на земята: четвърта, стар идентификатор: 
261.4, при съседи на имота: 56722.261.6, 56722.261.5, 
56722.261.17, 56722.261.3. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 76, 
том II, peг. № 2408, дело № 180 от 30.08.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ  3229 кв.  м,  намиращ  се  в  гр.  **,  ЕКНМ 
56722, четвърта категория, съставляващ позем-
лен имот с идентификатор № 56722.105.5, трайно 
предназначение на територията – земеделска, в 
местност **, по плана на земеразделяне на гр. **, 
при граници и съседи: 56722.105.12, 56722.105.11, 
56722.105.6,  56722.105.25,  56722.105.4,  стар  иден-
тификатор 105.5. Придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 190, том 
I, peг. № 1649, дело № 154 от 24.08.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 15,000 дка, втора категория, в местност **, 
съставляващ имот № 080002 по плана за земе-
разделяне на с. **, ЕКАТТЕ 06999, област **, при 
граници и  съседи, имоти: № 000512, № 080003, 
№ 000296, № 080001, № 554005 и № 554006. При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 182, том IV, peг. № 2169, дело 
№ 365 от 16.08.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 857 кв. м, намиращ се в землището на гр. 
**, община **, ЕКНМ 56722, четвърта категория, 
съставляващ съгласно скица № 6565/21.07.2010 г. 
на  СГКК – гр.  **,  поземлен  имот  с  идентифи-
катор  № 56722.713.231,  с  адрес  на  поземления 
имот:  местност  **,  по  плана  за  земеразделяне 
на  землище  гр.  **,  трайно  предназначение  на 
територията:  земеделска,  при  граници  и  съ-
седи:  56722.713.587,  56722.713.232,  56722.510.40, 
56722.510.12, 56722.713.648. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 165, 
том I, peг. № 1487, дело № 132 от 29.07.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 789 кв. м, намиращ се в землището на гр. 

**, община **, ЕКНМ 56722, съставляващ съгласно 
скица  № 6566/21.07.2010 г.  на  СГКК,  поземлен 
имот с идентификатор № 56722.713.232, с адрес 
на поземления имот: местност **, по плана на 
земеразделяне на землище гр. **, при граници и 
съседи:  56722.713.587,  56722.713.649,  56722.510.41, 
56722.510.40, 56722.713.231. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 165, 
том I, peг. № 1487, дело № 132 от 29.07.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 5100 кв. м, намиращ се в землището на гр. 
**, община **, ЕКНМ 56722, четвърта категория, 
съставляващ съгласно скица № 6694/23.07.2010 г. 
на СГКК – гр. **, поземлен имот с идентифика-
тор № 56722.126.12, с адрес на поземления имот: 
местност **, по плана на земеразделяне на зем-
лище гр. **, при граници и съседи: 56722.126.13, 
56722.126.343, 56722.126.11, 56722.122.2. Придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 165, том I, peг. № 1487, дело № 132 
от 29.07.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 600 кв. м, намиращ се в землището на гр. 
**, община **, ЕКНМ 56722, съставляващ съглас-
но скица № 6567/21.07.2010 г. на СГКК – гр. **, 
поземлен имот с идентификатор № 56722.713.240, 
шеста категория на земята, с адрес на поземле-
ния имот: местност **, по плана за земеразде-
ляне на землище гр. **, при граници и съседи: 
56722.713.241, 56722.713.5S7, 56722.713.650. Придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 165, том I, peг. № 1487, дело № 132 
от 29.07.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 433 кв. м, намиращ се в землището на гр. 
**,  община  **,  област  **,  ЕКНМ  56722,  съста-
вляващ  съгласно  скица  № 6568/21.07.2010 г.  на 
СГКК – гр. **, поземлен имот с идентификатор 
№ 56722.713.648, с адрес на имота: местност **, 
по  плана  за  земеразделяне  на  землище  гр.  **, 
при граници и съседи: 56722.713.587, 56722.713.231, 
56722.510.12, 56722.510.8. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 165, 
том I, peг. № 1487, дело № 132 от 29.07.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 899 кв. м, намиращ се в землището на гр. 
**, община **, ЕКНМ 56722, съставляващ съглас-
но скица № 6569/21.07.2010 г. на СГКК – гр. **, 
поземлен имот с идентификатор № 56722.713.649, 
четвърта  категория  на  земята,  с  адрес  на  по-
земления  имот:  местност  **,  по  плана  за  зе-
меразделяне на землище гр. **, при граници и 
съседи: 56722.713.587, 56722.713.246, 56722.713.277, 
56722.510.16, 56722.510.41, 56722.713.232. Придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 165, том I, peг. № 1487, дело № 132 
от 29.07.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 7227 кв. м, намиращ се в землището на гр. 
**, община **, ЕКНМ 56722, съставляващ съглас-
но скица № 6570/21.07.2010 г. на СГКК – гр. **, 
поземлен имот с идентификатор № 56722.713.650, 
с  адрес  на  поземления  имот:  местност  **,  по 
плана  за  земеразделяне  на  землище  гр.  **, 
четвърта  категория  на  земята,  при  граници  и 
съседи: 56722.713.586, 56722.713.240, 56722.713.278, 
56722 .713.652 ,  56722 .713.241,  56722 .733.651, 
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56722.713.587, 56722.713.235, 56722.713.647, ведно със 
сградите, които попадат върху имота, а именно:

1.  сграда  с  идентификатор  56722.713.650.1, 
застроена площ 28 кв. м, брой етажи: 1, предназ-
начение: жилищна сграда – еднофамилна;

2. сграда с идентификатор № 56722.713.650.2, 
застроена площ 27 кв. м, брой етажи: 2, предназ-
начение: жилищна сграда – еднофамилна;

3. сграда с идентификатор № 56722.713.650.3, 
застроена площ 21 кв. м, брой етажи: 2, предназ-
начение: жилищна сграда – еднофамилна;

4.  сграда  с  идентификатор  56722.713.650.4, 
застроена площ 28 кв. м, брой етажи: 1, пред-
назначение: друг вид за обитаване. Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 165, том I, peг. № 1487, дело № 132 
от 29.07.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  гора,  с 
площ 3000 кв. м, намиращ се в землището на гр. 
**, община **, ЕКНМ 56722, съставляващ съглас-
но скица № 6695/25.07.2010 г. на СГКК – гр. **, 
поземлен имот с идентификатор № 56722.510.16, 
с  адрес  на  поземления  имот:  местност  **,  по 
плана за земеразделяне на землище гр. **, трайно 
предназначение на територията: горска, начин на 
трайно ползване: друг вид дървопроизводителна 
гора, стар идентификатор: 510.16, при граници и 
съседи:  56722.713.649,  56722.713.277,  56722.510.17, 
56722.510.15, 56722.510.41. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 165, 
том I, peг. № 1487, дело № 132 от 29.07.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива,  с 
площ 8500 кв. м, трета категория, намиращ се 
в землището на гр. **, община **, ЕКНМ 56722, 
съставляващ имот № 56722.254.38, в местност **, 
по плана на земеразделяне на землище гр. Плевен, 
при граници и съседи: 56722.254.758, 56722.254.37, 
56722.254.34, 56722.254.33, 56722.254.51, 56722.254.39. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 41, том II, peг. № 2061, дело 
№ 154 от 16.07.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.226.7 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на имота: гр. **, местност **, с площ 3825 кв. м, 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята: пета, стар идентификатор: 226.7, при съседи 
на имота: 56722.226.24, 56722.226.8, 56722.226.705, 
56722.226.6, 56722.226.4. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 67, 
том IV, peг. № 1733, дело № 267 от 5.07.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.205.5 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на имота: гр. **, местност **, с площ 4080 кв. м, 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята: пета, стар идентификатор: 205.5, при съседи 
на имота: 56722.205.4, 56722.205.6, 56722.225.340, 
56722.225.19, 56722.205.7. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 67, 
том IV, peг. № 1733, дело № 267 от 5.07.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.232.17, 
намиращ се в  гр.  **,  община **,  област **, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на  изпълнителния  директор  на  АГКК,  адрес 
на поземления имот: гр. **, местност **, площ 
10 175 кв. м, трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята: четвърта, стар идентифика-
тор: 232.17, при съседи: 56722.232.18, 56722.232.342, 
56722.232.16, 56722.232.35, 56722.232.34, 56722.232.33. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 16, том II, peг. № 1747, дело 
№ 136 от 22.06.2010 г.

 – Поземлен имот № 56722.231.16, намиращ се 
в землището на гр. **, община **, ** област, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на  изпълнителния  директор  на  Агенцията  по 
кадастъра, в местност **, трайно предназначение 
на  територията:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване:  нива,  с  площ  4394 кв.  м,  четвърта 
категория,  със  стар  идентификатор  № 231.16, 
при  граници  (съседи):  имоти  № 56722.233.723, 
№ 56722.231.25, № 56722.231.347 и № 56722.231.17. 
Имотът е идентичен с имот № 231016. Придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска земя, № 13, том IV, peг. 
№ 1565, дело № 257 от 17.06.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 02227.175.112, 
намиращ се в с. **, община **, област Плевен, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-42 от 16.07.2007 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, адрес на 
поземления имот: местност Широк дол, с площ: 
1102 кв. м, трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, начин на трайно ползване: друг 
вид земеделска земя, стар идентификатор: няма, 
съседи:  02227.175.109,  02227.175.110,  02227.175.111, 
02227.175.113, 02227.176.1. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 7, 
том II, peг. № 1618, дело № 129 от 14.06.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 02227.255.8, 
намиращ  се  в  с.  **,  община  **,  област  **,  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-42 от 16.07.2007 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, адрес на 
поземления  имот:  местност  **,  площ:  700 кв. 
м,  трайно  предназначение  на  територията:  зе-
меделска,  начин  па  трайно  ползване:  друг  вид 
трайно насаждение, категория на земята: шеста, 
стар  идентификатор:  няма,  съседи:  02227.255.9, 
02227.255.13, 02227.255.14, 02227.255.15, 02227.255.7, 
02227.255.22. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 7, том II, 
peг. № 1618, дело № 129 от 14.06.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 02227.267.3, 
намиращ се в с. ** по КККР, одобрени със Запо-
вед № РД-18-42 от 16.07.2007 г. на изпълнителния 
директор на АГКК, адрес на поземления имот: 
местност **, с площ: 2203 кв. м, трайно предназ-
начение  на  територията:  земеделска,  начин  на 
трайно ползване: овощна градина, категория на 
земята: шеста, стар идентификатор: няма, съседи: 
02227.267.17, 02227.266.33, 02227.267.18, 02227.267.19, 
02227.267.11, 022272.267.12, 02227.267.23, 02227.267.2. 
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Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 7, том II, peг. № 1618, дело 
№ 129 от 14.06.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.32.39 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на 
имота: гр. **, местност **, с площ 10 525 кв. м, 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: нива, категория 
на земята: трета, стар идентификатор: 56722.32.13, 
при  съседи  на  имота:  56722.32.14,  56722.32.40, 
56722.32.24,  56722.32.12,  56722.32.25. Придобит  с 
нотариален акт № 75, том X, peг. № 9233, дело 
№ 770 от 7.09.2009 г., вписан под акт № 76, том 
27, дело № 5765/2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.111.7 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-I8-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на имота: гр. **, местност **, с площ 4000 кв. м, 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: нива, категория на 
земята: пета, стар идентификатор: 111.7, при съседи 
на имота: 56722.111.8, 56722.116.270, 56722.111.246, 
56722.111.6,  56722.111.9,  56722.111.10,  56722.111.11. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 75, том 
I, peг. № 9233, дело № 770 от 7.09.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.214.3 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК,  с адрес 
на имота: гр. **, местност **, с площ 7213 кв. м, 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: нива, категория 
на земята: четвърта, стар идентификатор: 214.3, 
при  съседи на имота:  56722.214.4,  56722.214.672, 
56722.214.2, 56722.214.689. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 174, 
том I, peг. № 1411, дело № 114 от 28.05.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 1910 кв. м, пета категория, намиращ се в 
землището на гр. **, община **, ЕКНМ 56722, 
съставляващ  имот  № 56722.737.574,  в  местност 
**, по плана за земеразделяне на землище гр. **, 
при  граници  и  съседи:  56722.737.9,  56722.737.10, 
56722.737.1,  56722.737.575,  56722.737.4,  56722.737.3, 
56722.737.2. Придобит с нотариален акт за покуп-
ко-продажба на недвижим имот № 154, том I, peг. 
№ 2557, дело № 134 от 22.04.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 1263 кв. м, пета категория, намиращ се в 
землището на гр. **, община **, ЕКНМ 56722, 
съставляващ  имот  № 56722.737.572,  в  местност 
**, по плана за земеразделяне на землище гр. **, 
при граници и съседи: 56722.737.319, 56722.737.327, 
56722.737.321, 56722.737.203, 56722.737.573. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 154, том I, peг. № 2557, дело 
№ 134 от 22.04.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 326 кв. м, пета категория, намиращ се в 
землището на гр. **, община **, ЕКНМ 56722, 
съставляващ имот № 56722.737.570, в местност **, 
по плана на  земеразделяне на  землище  гр.  **, 
при граници и съседи: 56722.737.323, 56722.737.32.1, 

56722.737.326, 56722.737.325, 56722.737.573. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 154, том I, peг. № 2557, дело 
№ 134 от 22.04.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 848 кв. м, трета категория, намиращ се в 
землището на гр. **, община **, ЕКНМ 56722, 
съставляващ имот № 56722.736.565, в местност **, 
по плана за земеразделяне на землище гр. **, при 
граници  и  съседи:  56722.736.187,  56722.736.181, 
56722.736.179,  56722.130.372.  Придобит  с  нота-
риален  акт  за  покупко-продажба  на  недви-
жим  имот  № 154,  том  I,  peг.  № 2557,  дело  № 
134 от 22.04.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 1749 кв. м,  трета категория, намиращ се 
в землището на гр. **, община **, ЕКНМ 56722, 
съставляващ  имот  № 56722.736.567,  в  местност 
**, по плана за земеразделяне на землище гр. **, 
при граници и съседи: 56722.736.187, 56722.736.190, 
56722 .736.191,  56722 .736.192 ,  56722 .736.196 , 
56722.736.188,  56722.130.372.  Придобит  с  нота-
риален  акт  за покупко-продажба на недвижим 
имот № 154,  том  I, peг. № 2557,  дело № 134 от 
22.04.2010 г.

 – Недвижим имот, представляващ лозе, с площ 
3416 кв. м, трета категория, намиращ се в землище-
то на гр. **, община **, ЕКНМ 56722, съставляващ 
имот № 56722.736.566,  в местност **, по плана 
на  земеразделяне на  землището на  гр.  **,  при 
граници  и  съседи:  56722.736.179,  56722.736.181, 
56722 .736.187,  56722 .736.184 ,  56722 .736.185, 
56722.736.197,  56722.736.198.  Придобит  с  нота-
риален  акт  за покупко-продажба на недвижим 
имот № 154,  том  I, peг. № 2557,  дело № 134 от 
22.04.2010 г.

 – Недвижим имот, представляващ овощна гра-
дина, с площ 2725 кв. м, трета категория, намиращ 
се в землището на гр. **, община **, ЕКНМ 56722, 
съставляващ  имот  № 56722.737.653,  в  местност 
**, по плана за земеразделяне на землище гр. **, 
при граници и съседи: 56722.737.384, 56722.737.411, 
56722.737.654, 56722.737.655, 56722.737.650. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 154, том I, peг. № 2557, дело 
№ 134 от 22.04.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  овощ-
на  градина,  с  площ  706 кв. м,  пета  категория, 
намиращ се в землището на гр. **, община **, 
ЕКНМ 56722, съставляващ имот № 56722.737.571, 
в местност **, по плана на земеразделяне на зем-
лище гр. **, при граници и съседи: 56722.737.327, 
56722.737.323, 56722.737.573, 56722.737.321. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 154, том I, peг. № 2557, дело 
№ 134 от 22.04.2010 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.522.23 
по кадастралната карта и кадастралните регис-
три, трайно предназначение: земеделска, с начин 
на  трайно  ползване:  нива,  с  площ  5097 кв.  м, 
намиращ се в землището на гр. **, община **, 
местност  **,  четвърта  категория,  при  граници 
(съседи):  имоти № 56722.522.18  и № 56722.522.7. 
Придобити с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 169, том 
II, peг. № 2303, дело № 219 от 20.03.2010 г.
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 – Поземлен имот с идентификатор 56722.279.576, 
намиращ се в землището на гр. ** по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, с адрес на 
поземления имот: гр. **, местност **, площ на 
имота 4893 кв. м, трайно предназначение: земе-
делска,  начин на  трайно ползване:  нива,  кате-
гория на земята: четвърта, стар идентификатор: 
56722.279.10, съседи на имота: имоти с идентифи-
катори: 56722.279.575, 56722.279.577, 56722.279.574, 
56722.279.19. Имот с идентификатор 56722.279.576 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – гр.  **,  е  идентичен  с  имот № 279576  на 
Общинската служба по земеделие – гр. **. При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот – земеделска земя, № 27, том III, 
peг. № 1931, дело № 85 от 12.02.2010 г.

 – 10/12 ид.ч. от недвижим имот с № 015011, 
представляващ нива, с площ 5,399 дка, намиращ 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 06999, четвърта 
категория, местност **, имот № 915011 по плана 
за земеразделяне, при граници (съседи): № 015001, 
№ 000208, № 015010, № 015009. Придобит с нота-
риален  акт  за покупко-продажба на недвижим 
имот № 184,  том  II,  peг. № 1482,  дело № 71 от 
5.02.2010 г.

 – 13/16 ид.ч. от поземлен имот с идентифи-
катор 56722.701.2531, намиращ се в землището на 
гр. **, община **, с адрес на поземления имот: 
местност **, площ: 3980 кв. м, трайно предназ-
начение  на  територията:  земеделска,  начин  на 
трайно ползване: овощна градина, категория на 
земята: четвърта, стар идентификатор: няма, при 
съседи по документ за собственост: север – имот 
№ 791.936,  изток – имот  № 0.582,  юг – имот 
№ 701.2364, запад – имот № 701.2366, и съседи на 
имота по кадастралната карта: имоти с идентифи-
катори: 56722.237.16, 56722.701.2364, 56722.701.936, 
56722.701.2366. Придобити  с  нотариален  акт  за 
покупко-продажба  на  недвижим  имот – земе-
делска земя, № 63, том XVI, peг. № 12550, дело 
№ 1366 от 30.12.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ 2,254 дка, пета категория, в местност **, 
съставляващ имот № 065001 по плана за земе-
разделяне на с. **, ЕКАТТЕ 53588, при граници 
и съседи на имота: имоти № 065017, № 000166, 
№ 066018. Придобит с нотариален акт за продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 51, том 
XVI, peг. № 12534, дело № 1355 от 30.12.2009 г.

 – 4/54 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 
56722.326.1, намиращ се в местност **, землище 
на гр. **, ЕКАТТЕ 56722, трайно предназначение 
на  територията:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: нива, категория на земята: пета, с площ 
16 745 кв. м, при съседи по документ за собстве-
ност: № 326002, № 326003, № 000436, № 000335, 
и при съседи по кадастрална карта: 56722.326.10, 
56722.326.3, 56722.326.2, 56722.353.335. Придобити с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 22, том XVI, peг. № 12459, дело № 1377 
от 28.12.2009 г.

 – Овощна  градина  с  площ  8,500 дка,  пета 
категория, съставляваща имот № 321001 по плана 
за  земеразделяне в  землището на  гр.  **, мест-
ност **, при граници и съседи: имоти № 321002, 
имот № 321012, № 001195, № 000335 и № 000373, 

с адрес на поземления имот: местност **, площ 
8500 кв. м, трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: овощна 
градина, категория на земята: пета, стар иден-
тификатор: 321.1, при съседи: поземлени имоти 
с  идентификатори:  56722.32.183,  56722.321.22, 
56722.321.2,  56722.321.373  и  56722.329.19.  Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим  имот  № 196,  том  XV,  peг.  № 12376, 
дело № 1301 от 22.12.2009 г.

 – Други трайни насаждения с площ 6,937 дка, 
пета категория, съставляващи имот № 321015 по 
плана за земеразделяне на землището гр. **, мест-
ност **, при граници и съседи: имоти № 321019, 
№ 321012, № 321011, № 001184, с адрес на поземле-
ния имот: местност **, площ 69,37 кв. м, трайно 
предназначение на територията: земеделска, начин 
на трайно ползване: друг вид трайно насаждение, 
категория на земята: пета, стар идентификатор: 
321.15, при съседи: поземлени имоти с иденти-
фикатори: 56722.321.19, 56722.321.184, 56722.321.11 
и  56722.321.12.  Придобит  с  нотариален  акт  за 
покупко-продажба  на  недвижим  имот  № 196, 
том XV, peг. № 12376, дело № 1301 от 22.12.2009 г.

 – Други трайни насаждения с площ по нота-
риален акт 6,956 дка, пета категория, съставля-
ващи имот № 322002 по плана за земеразделяне 
в землището на гр. **, местност **, при граници 
и съседи: имот № 558001, № 322001 и № 001185, 
с адрес на поземления имот: местност **, площ 
6,957 кв. м, трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: друг вид 
трайно насаждение, категория на земята: пета, 
стар идентификатор: 322.2, при съседи: поземлени 
имоти с идентификатори: 56722.558.1, 56722.323.8 
и 56722.322.1. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 196, том 
XV, peг. № 12376, дело № 1301 от 22.12.2009 г.

 – Нива  с  площ  4,813 дка,  пета  категория, 
съставляваща имот № 329013 по плана за земе-
разделяне  в  землището  на  гр.  **, местност  **, 
при граници и съседи: имот № 329014, № 329003, 
№ 329002, № 329011, № 000221, с адрес на позем-
ления имот: местност **, площ 4813 кв. м, трайно 
предназначение на територията: земеделска, начин 
на трайно ползване: нива, категория на земята: 
пета,  стар  идентификатор:  329.13,  при  граници 
и  съседи: поземлени имоти  с идентификатори: 
56722.329.221, 56722.329.14, 56722.329.3, 56722.329.2 
и 56722.329.11. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 196, том 
XV, peг. № 12376, дело № 1301 от 22.12.2009 г.

 – Други трайни насаждения с площ 19,082 дка, 
пета  категория,  съставляващи  имот  № 329015 
по плана за земеразделяне на землището на гр. 
**,  местност  **,  при  граници  и  съседи:  имоти  
№ 000335,  № 000221,  № 329012  и  № 329001,  с 
адрес  на  поземления  имот: местност  **,  площ
19 082 кв. м, трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, начин на трайно ползване: друг 
вид  трайно  насаждение,  категория  на  земята: 
пета,  стар  идентификатор:  329.15,  при  граници 
и  съседи: поземлени имоти  с идентификатори: 
56722.329.19, 56722.329.221, 56722.329.12 и 56722.329.1. 
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Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 196, том XV, peг. № 12376, 
дело № 1301 от 22.12.2009 г.

 – Други трайни насаждения с площ 4,073 дка, 
пета категория, съставляващи имот № 329016 по 
плана за земеразделяне в землището на гр. **, 
местност  **,  при  граници  и  съседи:  № 001171, 
№ 000335, с адрес на поземления имот: местност 
**, площ 4073 кв. м, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване: друг вид трайно насаждение, категория на 
земята:  пета,  стар  идентификатор:  329.16,  при 
граници и съседи: поземлени имоти с идентифи-
катори: 56722.329.171 и 56722.329.19. Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 196, том XV, peг. № 12376, дело № 1301 
от 22.12.2009 г.

 – Нива с площ 6,732 дка, четвърта категория, 
съставляваща имот № 335004 по плана за земе-
разделяне  в  землището  на  гр.  **, местност  **, 
при граници и съседи: имоти № 335003, № 000303, 
№ 335005, № 000309, с адрес па поземления имот: 
местност **, площ 6732 кв. м, трайно предназначе-
ние на територията: земеделска, начин на трайно 
ползване: нива, категория на земята: четвърта, 
стар идентификатор: 335.4, при граници и съседи: 
поземлени имоти с идентификатори: 56722.334.309, 
56722.335.5, 56722.336.303 и 56722.335.3. Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 196, том XV, peг. № 12376, дело № 1301 
от 22.12.2009 г.

 – Други трайни насаждения с площ 13,024 дка, 
четвърта категория, съставляващи имот № 344002 
по плана за земеразделяне в землището на гр. 
**,  местност  **,  при  граници  и  съседи:  имо-
ти  № 344004,  № 344003,  № 344001,  № 003012  и 
№ 000179, с адрес на поземления имот: местност 
**,  площ  13  024 кв.  м,  трайно  предназначение 
на  територията:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: друг вид трайно насаждение, категория 
на земята: четвърта, стар идентификатор: 344.2, 
при граници и съседи: поземлени имоти с иден-
тификатори: 56722.344.12, 56722.344.1, 56722.344.3, 
56722.344.4, 56722.347.179 и 56722.347.8. Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 196, том XV, peг. № 12376, дело № 1301 
от 22.12.2009 г.

 – Нива с площ 4,801 дка, четвърта категория, 
съставляваща имот № 345001 по плана на гр. **, 
местност  **,  при  граници  и  съседи:  имоти 
№ 345002, № 345004 и № 000215, с адрес на по-
земления  имот:  местност  **,  площ  4801 кв.  м, 
трайно  предназначение:  земеделска,  начин  на 
трайно ползване: нива, четвърта категория, стар 
идентификатор:  345.1,  при  съседи:  56722.345.6, 
56722.345.2, 56722.345.4 и 56722.35.215. Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 196, том XV, peг. № 12376, дело № 1301 
от 22.12.2009 г.

 – Други трайни насаждения с площ 11,581 дка, 
четвърта категория, съставляващи имот № 345004 
по плана за земеразделяне в землището на гр. 
**,  местност  **,  при  граници  и  съседи:  имоти 
№ 345005, № 345003, № 345002, № 345001, № 000215, 
№ 346002 и № 003012, с адрес на поземления имот: 
местност **, площ 11 581 кв. м, трайно предназна-

чение на територията: земеделска, начин на трайно 
ползване: друг вид трайно насаждение, категория 
на земята: четвърта, стар идентификатор: 345.4, 
при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 
56722.345.2, 56722.345.3, 56722.345.5, 56722.344.12, 
56722.347.8,  567.346.2,  56722.346.8  и  56722.35.215. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 196, том XV, peг. № 12376, 
дело № 1301 от 22.12.2009 г.

 – Други трайни насаждения с площ 17,455 дка, 
четвърта категория, съставляващи имот № 346003 
по плана за земеразделяне на гр. **, местност **, 
при граници и съседи: имоти № 346002, № 346006, 
№ 346007,  № 346004,  № 000149  и  № 003012,  с 
адрес  на  поземления  имот: местност  **,  площ  
17 455 кв. м, трайно предназначение на територи-
ята: земеделска, начин на трайно ползване: друг 
вид  трайно  насаждение,  категория  на  земята: 
четвърта, стар идентификатор: 346,3 кв. м, при 
съседи:  поземлени  имоти  с  идентификатори: 
56722.346.6, 56722.346.2, 56722.347.8, 56722.348.149, 
56722.346.4, 56722.346.7 и 56722.349.5. Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 196, том XV, peг. № 12376, дело № 1301 
от 22.12.2009 г.

 – Нива с площ 8,392 дка, четвърта категория, 
съставляваща имот № 347006 по плана за земе-
разделяне в землището на гр. **, в местност **, 
при граници и съседи: имоти № 347007, № 000149 
и № 001060, с адрес на поземления имот: мест-
ност **, площ 8392 кв. м, трайно предназначение 
на  територията:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: нива, категория на земята: четвърта, 
стар идентификатор: 347.6, при съседи: поземлени 
имоти с идентификатори: 56722.347.7, 56722.350.60 
и  56722.348.149.  Придобит  с  нотариален  акт  за 
покупко-продажба  на  недвижим  имот  № 196, 
том XV, peг. № 12376, дело № 1301 от 22.12.2009 г.

 – Други трайни насаждения с площ 11,924 дка, 
четвърта категория, съставляващи имот № 347007 
по плана за земеразделяне в землището на гр. 
**,  местност  **,  при  граници  и  съседи:  имоти 
№ 003012, № 000149, № 347006, № 001060, № 347001, 
№ 347005, № 347003 и № 347004, с адрес на по-
земления имот: местност **, площ 11 924 кв. м, 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, начин на трайно ползване: друг вид трайно 
насаждение, категория на земята: четвърта, стар 
идентификатор:  347.7,  при  съседи:  поземлени 
имоти с идентификатори: 56722.347.8, 56722.347.4, 
56722.347.3, 56722.347.5, 56722.347.181, 56722.350.60, 
56722.347.6 и 56722.348.149. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 196, 
том XV, peг. № 12376, дело № 1301 от 22.12.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 02227.115.7, 
намиращ  се  в  землището  на  с.  **,  с  адрес  на 
поземления имот: с. **, ЕКАТТЕ 02227, община 
**, местност **, площ 1499 кв. м, трайно пред-
назначение на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: овощна градина, категория на 
земята: шеста, стар идентификатор: няма, съседи: 
02227.114.1,  02227.115.8,  02227.115.2,  02227.115.6. 
Имот  № 02227.115.7  на  Службата  по  геодезия, 
картография и кадастър – гр. **, е идентичен с 
имот № 115007 на Общинската служба по земе-
делие – гр. **, област **. Придобит с нотариален 
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акт за покупко-продажба на недвижим имот – зе-
меделска земя, № 159, том XV, peг. № 12303, дело 
№ 1264 от 21.12.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 58722.329.2 
в землището на гр. **, ЕКАТТЕ 56722, с адрес на 
поземления имот: местност **, площ: 1700 кв. м, 
трайно  предназначение  на  територията:  зе-
меделска,  начин  на  трайно  ползване:  нива, 
категория на земята: четвърта, стар идентифи-
катор:  239.2,  съседи:  56722.239.40,  56722.239.744, 
56722.239.3, 56722.239.1. Поземлен имот 58722.239.2 
на СГКК – гр. **, е идентичен с поземлен имот 
№ 239002  на  Общинската  служба  по  земеде-
лие – гр. **. Придобит с нотариален акт за про-
дажба на недвижим имот – земеделска земя, № 92, 
том XV, peг. № 12104, дело № 1201 от 14.12.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.56.8 
в  землището  на  гр.  **,  ЕКАТТЕ  56722  по  ка-
дастралната  карта  и  кадастралните  регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-71 от 6.06.2008 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменение на кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, засягащо поземления имот – няма 
изменение, с адрес на поземления имот: местност 
**, площ: 3400 кв. м, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване: лозе, категория на земята: пета, стар иден-
тификатор: 56.8, съседи: 56722.56.9, 56722.61.170, 
56722.56.7,  56722.56.22,  56722.56.21.  Поземлен 
имот 56722.56.8 на СГКК – гр. **, е идентичен с 
поземлен имот № 056008 на Общинската служба 
по  земеделие – гр.  **.  Придобит  с  нотариален 
акт за продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 69, том XV, peг. № 10010, дело № 1180 
от 10.12.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.230.8, 
намиращ  се  в  землището  на  гр.  **,  ЕКАТТЕ 
56722,  с  адрес  на  поземления  имот:  местност 
**,  площ:  6800 кв.  м,  трайно  предназначение 
на  територията:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: нива, категория на земята: четвърта, 
стар  идентификатор:  230.8,  съседи:  56722.230.8, 
56722.230.22, 56722.230.7, 56722.230.17, 56722.230.16. 
Имот  № 56722.230.8  на  Службата  по  геодезия, 
картография и кадастър – гр. **, е идентичен с 
имот № 230008 на Общинската служба по земе-
делие – гр. **. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 68, том XV, peг. № 12009, дело № 1179 
от 10.12.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.79.4 
в  землището на  гр.  **,  с  адрес на поземления 
имот: местност **, площ 1483 кв. м, трайно пред-
назначение на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване:  друг вид трайно насаждение, 
категория: трета, стар идентификатор: 79.3, съ-
седи: 56722.79.9, 56722.79.10, 56722.79.6, 56722.79.21, 
56722.79.8. Поземлен имот 56722.79.4 на СГКК – гр. 
**,  е  идентичен  с  поземлен  имот № 079004  на 
Общинската служба по земеделие – гр. **. При-
добит с нотариален акт за продажба на недвижим 
имот – земеделска  земя,  № 177,  том  XIV,  peг. 
№ 11648, дело № 1127 от 26.11.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.79.8 
в  землището на  гр.  **,  с  адрес на поземления 
имот:  местност  **,  площ  3000 кв.  м,  трайно 
предназначение  на  територията:  земеделска, 

начин на трайно ползване: нива, трета катего-
рия, стар идентификатор: 79.2, съседи: 56722.79.1, 
56722.79.9, 56722.79.21, 56722.79.4. Поземлен имот 
56722.79.8  на СГКК – гр.  **,  е  идентичен  с  по-
землен  имот № 079008  на Общинската  служба 
по  земеделие – гр.  **.  Придобит  с  нотариален 
акт за продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 177, том XIV, peг. № 11648, дело № 1127 
от 26.11.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.77.3 
в  землището на  гр.  **,  с  адрес на поземления 
имот:  местност  **,  площ  5883 кв.  м,  трайно 
предназначение на територията: земеделска, на-
чин на трайно ползване: нива, трета категория, 
стар  идентификатор:  77.3,  съседи:  56722.77.150, 
56722.77.11, 56722.77.10, 56722.77.2. Поземлен имот 
56722.77.3  на СГКК – гр.  **,  е  идентичен  с  по-
землен  имот № 077003  на Общинската  служба 
по земеделието – гр. **. Придобит с нотариален 
акт за продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 176, том XIV, peг. № 11647, дело № 1126 
от 26.11.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.79.9 
в землището на гр. **, с адрес на имота: местност 
**, площ 6365 кв. м, трайно предназначение на 
територията: нива, трета категория, стар иден-
тификатор:  79.2,  съседи:  56722.79.51,  56722.79.10, 
56722.79.4,  56722.79.8,  56722.79.1. Поземлен имот 
56722.79.51 на СГКК – гр. **, е идентичен с по-
землен  имот № 079009  на Общинската  служба 
по  земеделие – гр.  **.  Придобит  с  нотариален 
акт за продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 176, том XIV, peг. № 11647, дело № 1126 
от 26.11.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.79.6 
в землището на гр. **, с адрес на имота: местност 
**, площ 1319 кв. м, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно ползва-
не: друг вид трайно насаждение, трета категория, 
стар  идентификатор:  79.3,  съседи:  56722.79.10, 
56722.79.7, 56722.79.21, 56722.79.4. Поземлен имот 
56722.79.6  на СГКК – гр.  **,  е  идентичен  с  по-
землен  имот № 079006  на Общинската  служба 
по  земеделие – гр.  **.  Придобит  с  нотариален 
акт за продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 176, том XIV, peг. № 11647, дело № 1126 
от 26.11.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.56.5 
в  землището на  гр.  **,  с  адрес на поземления 
имот:  местност  **,  площ  1700 кв.  м,  трайно 
предназначение  на  територията:  земеделска, 
начин на трайно ползване: лозе, пета категория, 
стар  идентификатор:  56.5,  съседи:  56722.56.6, 
56722.61.170,  56722.56.4,  56722.56.22.  Поземлен 
имот 56722.56.5 на СГКК – гр. **, е идентичен с 
поземлен имот № 056005 на Общинската служба 
по  земеделие – гр.  **.  Придобит  с  нотариален 
акт за продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 175, том XIV, peг. № 11646, дело № 1125 
от 26.11.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.222.10, 
намиращ се в землището на гр. **, с адрес на 
имота:  местност  **,  площ  7559 кв.  м,  трайно 
предназначение:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: нива, пета категория, стар идентифи-
катор:  222.10,  съседи:  56722.223.364,  56722.222.9, 
56722.222.7, 56722.222.6, 56722.222.11. Придобит с 
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нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 55, том VII, peг. № 6543, дело № 436 от 
16.06.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.147.3, 
намиращ се в землището на гр. **, с адрес на 
имота:  местност  **,  площ  3916 кв.  м,  трайно 
предназначение:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: нива, четвърта категория, стар иден-
тификатор: 147.3, съседи: 56722.147.2, 56722.147.96, 
56722.147.263, 56722.147... (не се чете). Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 55, том VII, peг. № 6543, дело № 436 от 
16.06.2009 г.

 – Нива с площ 27,499 дка, шеста категория, 
намираща се в с. **, ЕКАТТЕ 06999, местност **, 
съставляваща имот № 093004 по плана на с. **, при 
граници и съседи: № 093001, № 000309, № 000313, 
№ 093005, № 093002. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 196, 
том VI, peг. № 6122, дело № 412 от 3.06.2009 г.

 – Изоставени  трайни  насаждения  5,00 дка, 
пета  категория,  намиращи  се  в  местност  **, 
съставляващи имот № 036081 по плана на с. **, 
ЕКАТТЕ 40195, при граници и съседи: № 036080, 
№ 036040, № 036030 и № 00216. Придобит с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 173, том VI, peг. № 6055, дело № 402 от 
2.06.2009 г.

 – Изоставени трайни насаждения 5,000 дка, 
пета категория, намиращи се в землището на с. 
**,  ЕКАТТЕ  40195,  местност  **,  съставляващи 
имот № 036080, при граници и съседи: № 036081, 
№ 00216, № 036032, № 036039 и № 036040. При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 173, том VI, peг. № 6055, дело 
№ 402 от 2.06.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.313.13, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, площ 5950 кв. м, трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, начин на трайно ползване: 
нива, пета категория, стар идентификатор: 313.13, 
съседи:  56722.313.460,  56722.313.12,  56722.313.6, 
56722.313.5, 56722.313.14. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 47, 
том VI, peг. № 9064, дело № 328 от 13.06.2009 г.

 – Нива 4,078 дка, трета категория, намираща 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 06999, община 
**, местност **, съставляваща имот № 021029, при 
граници и съседи: № 021030, № 021015, № 021028, 
№ 000213. Придобит с нотариален акт за покупко-
продажба № 82, том I, peг. № 9251, дело № 775 
от 7.09.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.208.6, 
намиращ се в землището на гр. **, ЕКАТТЕ 56722, 
община **, с адрес на поземления имот: местност 
**, площ 6544 кв. м, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване: нива, пета категория, стар идентификатор: 
208.6, съседи на имота: имоти с идентификатори: 
56722.208.24, 56722.208.702, 56722.208.5, 56722.208.3. 
Имот № 56722.208.6 е идентичен с имот № 208006. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 55, том 
X, peг. № 9177, дело № 755 от 3.09.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.272.4, 
намиращ се в гр. **, ЕКАТТЕ 56722, с адрес на 

имота:  местност  **,  площ:  6800 кв.  м,  трайно 
предназначение на територията: земеделска, на-
чин на трайно ползване: нива, шеста категория, 
при граници и съседи: имоти с идентификатори: 
56722.272.27, 56722.272.18, 56722.272.6, 56722.272.3. 
Имот № 56722.272.4 е идентичен с имот № 272004. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 84, том 
X, peг. № 9074, дело № 740 от 1.09.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.80.14, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, площ: 4758 кв. м, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване: нива, трета категория, стар идентификатор: 
80.14, съседи на имота: имоти с идентификатори: 
56722.80.26,  56722.80.13,  56722.80.16,  56722.80.62. 
Имот № 56722.80.14 е идентичен с имот № 080014. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 84, том 
X, peг. № 9074, дело № 740 от 1.09.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.44.4, 
намиращ  се  гр.  **, ЕКАТТЕ 56722,  с  адрес  на 
имота:  местност  **,  площ:  3263 кв.  м,  трайно 
предназначение на имота: земеделска, начин на 
трайно  ползване:  нива,  трета  категория,  стар 
идентификатор: 44.4, съседи на имота: имоти с 
идентификатори: 56722.44.59, 56722.44.5, 56722.44.6, 
56722.44.3.  Имот  с  № 56722.44.4  е  идентичен  с 
имот № 044004. Придобит с нотариален акт  за 
покупко-продажба на недвижим имот – земедел-
ска земя, № 25, том X, peг. № 8954, дело № 734 
от 28.08.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.709.340, 
намиращ се в гр. **, ЕКАТТЕ 56722, с адрес на 
имота:  местност  **,  площ:  2784 кв.  м,  трайно 
предназначение:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: нива,  стар идентификатор: няма,  съ-
седи:  56722.709.336,  56722.709.321,  56722.709.318, 
56722.709.339. Имот № 56722.709.340 е идентичен 
с имот № 709340. Придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот – земедел-
ска земя, № 7, том X, peг. № 8900, дело № 728 
от 26.08.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.709.341, 
намиращ се в гр. **, ЕКАТТЕ 56722, с адрес на 
имота:  местност  **,  площ:  1054 кв.  м,  трайно 
предназначение:   земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: лозе, пета категория, стар идентифи-
катор: няма, съседи: 56722.709.321, 56722.709.337, 
56722.709.338, 56722.709.318. Имот № 56722.709.341 
е идентичен с имот № 709341. Придобит с нота-
риален  акт  за покупко-продажба на недвижим 
имот – земеделска земя, № 7, том X, peг. № 8900, 
дело № 728 от 26.08.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива 
0,100 дка,  пета  категория,  намиращ  се  в  с.  **, 
ЕКАТТЕ 67012, община **, местност **, съста-
вляващ имот № 518025, при граници и съседи: 
№ 518024, № 518023, № 518006, № 518026. Придо- 
бит с нотариален акт за продажба на недвижим 
имот – земеделска земя, № 111, том II, peг. № 4426, 
дело № 220 от 21.08.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива 
0,097 дка,  пета  категория,  намиращ  се  в  с.  **, 
ЕКАТТЕ 67012, община **, местност **, съста-
вляващ имот № 511023, при  граници и  съседи: 
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№ 511030, № 511007, № 511032, № 511024, № 003040. 
Придобит с нотариален акт за продажба на не-
движим имот – земеделска земя, № 111, том II, 
peг. № 4426, дело № 220 от 21.08.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе 
1,600 дка,  пета  категория,  намиращ  се  в  с.  **, 
ЕКАТТЕ 67012, община **, местност **, съста-
вляващ имот № 112009, при граници и съседи: 
№ 112010, № 001065, № 112002, № 112004. Придо-
бит с нотариален акт за продажба на недвижим 
имот – земеделска земя, № 111, том II, peг. № 4426, 
дело № 220 от 21.08.2009 г.

 – Недвижим имот, представляващ изоставени 
трайни насаждания 1,870 дка, шеста категория, 
намиращ се в с. **, местност **, съставляващи 
имот № 401014, при граници и съседи: № 401013, 
№ 401459, № 401359, № 001083, № 401015. Придо-
бит с нотариален акт за продажба на недвижим 
имот – земеделска земя, № 111, том II, peг. № 4426, 
дело № 220 от 21.08.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.124.6, 
намиращ  се  в  гр.  **,  община  **,  местност  **, 
площ: 4249 кв. м, трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, начин на трайно ползване: 
лозе,  четвърта  категория,  стар  идентификатор: 
124.6, съседи: 56722.124.7, 56722.134.16, 56722.124.5, 
56722.124.12, 56722.124.11, 56722.124.10 и 56722.124.9. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на  недвижим имот № 99,  том  IX,  peг. № 8566, 
дело № 689 от 14.08.2009 г.

 – Новообразуван  имот  № 59.555,  местност 
**,  площ:  1189 кв.  м,  трайно  предназначение 
на  територията:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: овощна градина, четвърта категория, 
съседи: № 59.556, № 59.554, № 59.72, № 59.87. При-
добит с нотариален акт за продажба на недвижим 
имот – земеделска  земя,  № 154,  том  VIII,  peг. 
№ 8105, дело № 632 от 31.07.2009 г.

 – Новообразуван имот № 59.94, местност **, 
площ: 907 кв. м, трайно предназначение на тери-
торията: земеделска, начин на трайно ползване: 
овощна  градина,  четвърта  категория,  съседи: 
№ 59.93,  № 59.87,  № 59.72,  № 59.101,  № 59.563. 
Придобит с нотариален акт за продажба на не-
движим имот – земеделска земя, № 154, том VIII, 
peг. № 8105, дело № 632 от 31.07.2009 г.

 – Новообразуван  имот  № 59.537,  местност 
**, площ: 323 кв. м,  трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване: нива, четвърта категория, съседи: № 59.72, 
№ 59.56, № 59.48, № 59.536. Придобит с нотариален 
акт за продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 154, том VIII, peг. № 8105, дело № 632 
от 31.07.2009 г.

 – Новообразуван  имот  № 59.563,  местност 
**, площ: 621 кв. м,  трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване: лозе, четвърта категория, съседи: № 59.94, 
№ 59.101, № 59.93, № 59.562. Придобит с нотариален 
акт за продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 154, том VIII, peг. № 8105, дело № 632 
от 31.07.2009 г.

 – Новообразуван  имот  № 59.550,  местност 
**, площ: 1479 кв. м, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване: нива, четвърта категория, съседи: № 59.56, 
№ 59.72, № 59.60, № 59.549. Придобит с нотариален 

акт за продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 154, том VIII, peг. № 8105, дело № 632 
от 31.07.2009 г.

 – Новообразуван  имот  № 59.574,  местност 
**,  площ:  1226 кв.  м,  трайно  предназначение 
на  територията:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: овощна градина, четвърта категория, 
съседи:  № 59.572,  № 59.211,  № 59.211,  № 59.72, 
№ 59.573. Придобит с нотариален акт за продажба 
на  недвижим  имот – земеделска  земя,  № 154, 
том VIII, peг. № 8105, дело № 632 от 31.07.2009 г.

 – Имот № 59.685, местност **, площ на но-
вообразувания имот: 672 кв. м, вид на терито-
рията:  земеделска,  начин  на  трайно  ползване: 
нива, четвърта категория, при съседи на имота: 
№ 59.359, № 59.380, № 59.366, № 59.684. Придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска  земя, № 132,  том VIII, 
peг. № 7944, дело № 619 от 29.07.2009 г.

 – Имот № 59.686, местност **, площ на ново-
образувания имот: 755 кв. м, вид на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: лозе, чет-
върта категория, при съседи на имота: № 59.374, 
№ 59.687, № 59.380. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот – земе-
делска земя, № 132, том VIII, peг. № 7944, дело 
№ 619 от 29.07.2009 г.

 – Имот № 59.581, местност **, площ на ново-
образувания имот: 348 кв. м, вид на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: овощна 
градина,  четвърта  категория,  при  граници  на 
имота:  № 59.359,  № 59.582,  № 59.583,  № 59.380. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на  недвижим  имот – земеделска  земя,  № 132, 
том VIII, peг. № 7944, дело № 619 от 29.07.2009 г.

 – Имот № 59.402, местност **, площ на но-
вообразувания имот: 600 кв. м, вид на терито-
рията:  земеделска,  начин  на  трайно  ползване: 
лозе, четвърта категория, при граници на имота: 
№ 59.409, № 59.380, № 59.401, № 59.694. Придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска  земя, № 132,  том VIII, 
peг. № 7944, дело № 619 от 29.07.2009 г.

 – Имот № 59.579, местност **, площ на ново-
образувания имот: 524 кв. м, вид на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: овощна 
градина,  четвърта  категория,  при  граници  на 
имота: № 59.578, № 59.383, № 59.391. Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска  земя, № 132,  том VIII, 
peг. № 7944, дело № 619 от 29.07.2009 г.

 – Имот № 59.696, местност **, площ на но-
вообразувания имот:  574 кв. м,  вид на  терито-
рията:  земеделска,  начин  на  трайно  ползване: 
нива, четвърта категория, при граници на имота: 
№ 59.697, № 59.392, № 59.380, № 59.400. Придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска  земя, № 132,  том VIII. 
peг. № 7944, дело № 619 от 29.07.2009 г.

 – Имот № 59.694, местност **, площ на но-
вообразувания имот: 283 кв. м, вид на терито-
рията:  земеделска,  начин  на  трайно  ползване: 
лозе, четвърта категория, при граници на имота: 
№ 59.409, № 59.695, № 59.401, № 59.402. Придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска  земя, № 132,  том VIII, 
peг. № 7944, дело № 619 от 29.07.2009 г.
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 – Имот № 59.693, местност **, площ на ново-
образувания имот: 515 кв. м, вид на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: овощна 
градина,  четвърта  категория,  при  граници  на 
имота:  № 59.409,  № 59.380,  № 59.374,  № 59.692. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на  недвижим  имот – земеделска  земя,  № 132, 
том VIII, peг. № 7944, дело № 619 от 29.07.2009 г.

 – Имот № 59.580, местност **, площ на ново-
образувания имот: 644 кв. м, вид на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: овощна 
градина,  четвърта  категория,  при  граници  на 
имота:  № 59.577,  № 59.380,  № 59.211,  № 59.383. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на  недвижим  имот – земеделска  земя,  № 132, 
том VIII, peг. № 7944, дело № 619 от 29.07.2009 г.

 – Недвижим имот, представляващ изоставени 
трайни насаждения 13,826 дка, пета категория, 
намиращ се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 40195, 
община **, област **, местност **, съставляващ 
имот № 025010, при граници и съседи: № 025007, 
№ 025018, № 025015, № 025011. Придобит с нота-
риален акт за продажба на недвижим имот – зе-
меделска земя, № 90, том VIII, peг. № 7448, дело 
№ 566 от 14.07.2009 г.

 – Недвижим имот, представляващ изоставени 
трайни  насаждения  6,137 дка,  пета  категория, 
намиращ се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 40195, 
община **, област **, местност **, съставляващ 
имот № 025015, при граници и съседи: № 025010, 
№ 025020, № 000611, № 0205014. Придобит с нота-
риален акт за продажба на недвижим имот – зе-
меделска земя, № 90, том VIII, peг. № 7448, дело 
№ 566 от 14.07.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  трайни 
насаждения  0,500 дка,  четвърта  категория,  на-
миращ се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 40195, 
община **, област **, местност **, съставляващ 
имот № 445006, при граници и съседи: № 0000019, 
№ 445005, № 459200, № 445007. Придобит с нота-
риален акт за продажба на недвижим имот – зе-
меделска земя, № 90, том VIII, peг. № 7448, дело 
№ 566 от 14.07.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива, 
1,000 дка, четвърта категория, намиращ се в мест-
ност **, с. **, съставляващ имот № 085021, при 
граници и съседи: № 085022, № 085005, № 085020, 
№ 001202. Придобит с нотариален акт за продаж-
ба на недвижим имот – земеделска земя, № 90, 
том VIII, peг. № 7448, дело № 566 от 14.07.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.83.1, 
намиращ се в  гр. **, ЕКАТТЕ 56722, местност 
**, площ 5101 кв. м, трайно предназначение: зе-
меделска, начин на трайно ползване: нива, трета 
категория,  стар  идентификатор:  83.1,  съседи: 
56722.83.33,  56722.83.19;  56722.83.15;  56722.83.2; 
56722.83.24.  Имот  № 56722.83.1  е  идентичен  с 
имот № 083001. Придобит  с нотариален  акт  за 
покупко-продажба на недвижим имот – земедел-
ска земя, № 4, том VIII, peг. № 7298, дело № 535 
от 7.07.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.94.3, 
намиращ се в  гр. **, ЕКАТТЕ 56722, местност 
**, площ 4250 кв. м, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно полз-
ване: нива, трета категория, стар идентификатор: 
94.3,  съседи:  56722.94.11,  56722.94.4,  56722.94.19, 
56722.94.2. Имот № 56722.94.3 е идентичен с имот 
№ 094003. Придобит с нотариален акт за покуп-

ко-продажба  на  недвижим  имот – земеделска 
земя, № 4, том VIII, peг. № 7298, дело № 535 от 
7.07.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.610.91, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: **, площ 
559 кв. м, трайно предназначени на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: изоставена 
орна земя, трета категория, стар идентификатор: 
775, съседи: 56722.610.95, 56722.610.193, 56722.610.84, 
56722.610.192, 56722.610.97, 56722.610.96. Придобит 
с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на  не-
движим имот № 168, том VII, peг. № 7103, дело 
№ 507 от 29.06.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.610.93, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, площ 624 кв. м, трайно предназначение: зе-
меделска,  начин  на  трайно  ползване:  друг  вид 
нива, трета категория, стар идентификатор: няма, 
съседи:  56722.279.561,  56722.610.84,  56722.610.193, 
56722.610.95, 56722.610.194. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 168, 
том VII, peг. № 7103, дело № 507 от 29.06.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.610.203, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**,  площ  1179 кв.  м,  трайно  предназначение 
на  територията:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване:  изоставена  земя,  трета  категория, 
стар идентификатор: няма, съседи: 56722.610.150, 
56722 .610.158 ,  56722 .610.149,  56722 .610.204 , 
56722.610.143, 56722.610.201, 56722.610.135. Придо-
бит  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба  на 
недвижим имот № 168, том VII, peг. № 7103, дело 
№ 507 от 29.06.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.610.192, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, площ 571 кв. м, трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, начин на трайно ползване: 
изоставена земя, трета категория, стар иденти-
фикатор: няма, съседи: 56722.610.96, 56722.610.91, 
56722.610.84, 56722.610.89, 56722.610.98, 56722.610.97. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 168, том VII, peг. № 7103, 
дело № 507 от 29.06.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.610.193, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**, площ 548 кв. м, трайно предназначение: зе-
меделска, начин на трайно ползване: лозе, трета 
категория,  стар  идентификатор:  няма,  съседи: 
56722.640.194, 56722.610.93, 56722.610.84, 56722.610.91, 
56722.610.96, 56722.610.95. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 168, 
том VII, peг. № 7103, дело № 507 от 29.06.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.219.5, 
намиращ се в гр. **, с адрес на имота: местност 
**,  площ 26  776 кв. м,  трайно предназначение: 
земеделска, начин на трайно ползване: нива, пета 
категория,  стар  идентификатор:  219.5,  съседи: 
56722.219.4,  56722.219.7,  56722.219.6,  56722.219.16. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 147,  том VII, peг. № 727, 
дело № 497 от 26.06.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  овощна 
градина с площ 1,000 дка, намиращ се в с. Божу-
рица, ЕКАТТЕ 05013, община **, област **, мест-
ност Равнището, шеста категория, съставляващ 
имот № 048036, при граници и съседи: № 048037, 
№ 048057, № 048035, № 000610. Придобит с нота-
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риален  акт  за покупко-продажба на недвижим 
имот № 60, том VII, peг. № 6551, дело № 441 от 
16.06.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива  с 
площ  4,753 дка,  намиращ  се  в  с.  **,  ЕКАТТЕ 
58583, община **, местност **, трета категория, 
съставляващ имот № 010020, при граници и съ-
седи:  № 010021,  № 010018,  № 010019,  № 000074. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 58, том VII, peг. № 6548, 
дело № 439 от 16.06.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива 
6,800 дка, имот № 039021, шеста категория, нами-
ращ се в с. **, ЕКАТТЕ 53583, община **, местност 
Беновски припек, при граници и съседи: № 039022, 
№ 039029, № 039003. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 143, 
том XII, peг. № 10479, дело № 969 от 19.10.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива 
3,000 дка, четвърта категория, намиращ се в с. 
**, ЕКАТТЕ 06999, община **, местност Буковски 
лозя, съставляващ имот № 044002, при граници и 
съседи: № 000100, № 044001, № 044005, № 044003. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 26, том 
XIII, peг. № 10799, дело № 1021 от 29.10.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.94.8, 
намиращ се в гр. **, местност **, площ 3528 кв. 
м, трайно предназначение на територията: земе-
делска, начин на трайно ползване: нива, трета 
категория,  стар  идентификатор:  94.8,  съседи: 
56722.94.9,  56722.512.33,  56722.94.7,  56722.94.11. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 142, том XII, peг. № 10478, 
дело № 958 от 19.10.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе  с 
площ  1,028 дка,  четвърта  категория,  намиращ 
се в с. **, ЕКАТТЕ 61426, община **, местност 
**, съставляващ имот № 018003, при граници и 
съседи: № 000079, № 018002, № 018014, № 018004. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижими имоти № 127, том XI, peг. № 9746, 
дело № 2009 от 18.09.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нис-
костъблена гора с площ 0,500 дка, намиращ се 
в с. **, ЕКАТТЕ 61426, община **, местност **, 
съставляващ имот № 137002, при граници и съ-
седи: № 137001, № 137003, № 137004, № 000099. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижими имоти № 127, том XI, peг. № 9746, 
дело № 2009 от 18.09.2009 г.

 – 66/168 ид.ч. от недвижим имот, представля-
ващ нива 6,370 дка, четвърта категория, намиращ 
се в с. **, ЕКАТТЕ 53583, община **, местност **, 
имот № 021003, при граници и съседи: № 021002, 
№ 000145, № 021004. Придобити с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот – земе-
делска земя, № 111, том XII, peг. № 10394, дело 
№ 940 от 15.10.2009 г., и нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 112, том XII, peг. № 10399, дело № 941 
от 15.10.2009 г.

 – 66/168 ид.ч. от недвижим имот, представля-
ващ нива 4,900 дка, пета категория, намиращ се 
в с. **, ЕКАТТЕ 53583, община **, местност **, 
имот № 028013, при граници и съседи: № 028014, 
№ 028008, № 028009, № 028012, № 000162. Придо-
бити с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот – земеделска  земя, № 111,  том 

XII, peг. № 10394, дело № 940 от 15.10.2009 г., и 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска земя, № 112, том XII, peг. 
№ 10399, дело № 941 от 15.10.2009 г.

 – 66/168 ид.ч. от недвижим имот, представля-
ващ нива 12,700 дка, шеста категория, намиращ 
се в с. **, ЕКАТТЕ 53583, община **, местност **, 
имот № 033027, при граници и съседи: № 033028, 
№ 033007, № 033032, № 033008, № 033026, № 000171. 
Придобити с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 111, том 
XII, peг. № 10394, дело № 940 от 15.10.2009 г., и 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска земя, № 112, том XII, peг. 
№ 10399, дело № 941 от 15.10.2009 г.

 – 66/168 ид.ч. от недвижим имот, представля-
ващ нива 5,306 дка, шеста категория, намиращ се 
в с. **, ЕКАТТЕ 53583, община **, местност **, 
имот № 038012, при граници и съседи: № 038013, 
№ 038069, № 038068, № 038033, № 038011, № 000182. 
Придобити с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 111, том 
XII, peг. № 10394, дело № 940 от 15.10.2009 г., и 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска земя, № 112, том XII, peг. 
№ 10399, дело № 941 от 15.10.2009 г.

 – 6/168 ид.ч. от недвижим имот, представля-
ващ  лозе  6,011 дка,  пета  категория,  намиращ 
се в с. **, ЕКАТТЕ 53583, община **, местност 
**, съставляващ имот № 046014, при граници и 
съседи: № 046015, № 046018, № 046013, № 000152. 
Придобити с нотариален акт за покупко-продаж-
ба на недвижим имот – земеделска земя, № 112, 
том XII, peг. № 10399, дело № 941 от 15.10.2009 г.

 – 6/168 ид.ч. от недвижим имот, представля-
ващ лозе 7,350 дка, пета категория, намиращ се 
в с. **, ЕКАТТЕ 53583, община **, местност **, 
съставляващ имот № 053014, при граници и съ-
седи: № 0503013, № 000155, № 053015, № 053008, 
№ 053027, № 053028, № 053029, № 053030. Придо-
бити с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот – земеделска  земя, № 112,  том 
XII, peг. № 10399, дело № 941 от 15.10.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.709.350, 
намиращ се в гр. **, ЕКАТТЕ 56722, община **, 
с адрес на поземления имот: местност **, площ 
13  548 кв. м,  трайно ползване на  територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: лозе, пета 
категория, стар идентификатор: няма, съседи на 
имота:  56722.709.325,  56722.709.357,  56722.709.36, 
56722 .709.355,  56722 .709.354,  56722 .709.352 , 
56722 .709.140 ,  56722 .709. 351 ,  56722 .709. 59, 
56722.709.342. Имот № 56722.709.350 е идентичен 
с  имот  № 709350.  Придобит  с  нотариален  акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 189, 
том XI, peг. № 10077, дело № 875 от 30.09.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.147.13, 
намиращ се в гр.**, ЕКАТТЕ 56722, местност **, 
площ 16 148 кв. м, трайно предназначение на те-
риторията: земеделска, начин на трайно ползване: 
нива, четвърта категория, стар идентификатор: 
147.13, съседи на имота: 56722.147.15, 56722.147.14, 
56722.147.19,  56722.147.12,  56722.147.7,  56722.147.6, 
56722.147.16. Имот № 56722.147.13 е идентичен с 
имот № 147013. Придобит  с  нотариален  акт  за 
покупко-продажба  на  недвижим  имот  № 124, 
том XII, peг. № 10242, дело № 953 от 16.10.2009 г.
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 – Поземлен имот с идентификатор 56722.160.4, 
намиращ се в гр. **, ЕКАТТЕ 56722, с адрес на 
имота: гр. **, местност **, площ 7650 кв. м, трайно 
предназначение на територията: земеделска, начин 
на трайно ползване: нива, пета категория, стар 
идентификатор: 160.4, съседи на имота: 56722.160.5, 
56722.160.6, 56722.160.3, 56722.160.1, 56722.160.158. 
Имот № 56722.160.4 е идентичен с имот № 160004. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 30, том 
XIII, peг. № 10827, дело № 1024 от 30.10.2009 г.

На основание чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Милчев 
Бировски с ЕГН 6711044049:

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.49.17, 
намиращ се в землището на гр. ** по кадастрал-
ната  карта  и  кадастралните  регистри,  с  адрес 
на поземления имот: гр. **, местност **, площ 
на  имота:  1135 кв.  м,  трайно  предназначение 
на  територията:  земеделска,  начин  на  трайно 
ползване: лозе, категория на земята: пета, стар 
идентификатор:  49.17,  съседи  на  имота:  имо-
ти  с  идентификатори:  56722.49.18,  56722.51.123, 
56722.49.16,  56722.49.13.  Имот  с  идентификатор 
56722.49.17 на Службата по геодезия, картография 
и кадастър – гр. **, е идентичен с имот № 049017 
на  Общинската  служба  по  земеделие – гр.  **. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 112, том 
ІІ, peг. № 1198, дело № 48 от 29.01.2010 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива  с 
площ  4,199 дка,  шеста  категория,  намиращ  се 
землището на с. **, ЕКАТТЕ 06999, местност **, 
съставляващ имот № 103015 по плана за земераз-
деляне, при граници и съседи: № 103029, № 000107, 
№ 103014 и № 000229. Придобит с нотариален акт 
за замяна на недвижим имот № 26, том 11, peг. 
№ 4373, дело № 1293 от 18.11.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива  с 
площ 4,001 дка, четвърта категория, намиращ се 
в землището на с. **, ЕКАТТЕ 06999, местност 
**, съставляващ имот № 039005 по плана за зе-
меразделяне,  при  граници и  съседи: № 039004, 
№ 000239, № 039010 и № 039009. Придобит с но-
тариален акт за замяна на недвижим имот № 26, 
том 11, peг. № 4373, дело № 1293 от 18.11.2009 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.335.8, 
намиращ  се  в  землището  на  гр.  **,  ЕКАТТЕ 
56722, община **, област **, с адрес на поземле-
ния имот: местност **, площ: 3400 кв. м, трайно 
предназначение на територията: земеделска, начин 
на трайно ползване: нива, категория на земята: 
четвърта,  стар  идентификатор:  335.8,  съседи: 
56722.335.14, 56722.335.9, 56722.336.303, 56722.335.7. 
Имот  № 56722.335.8  на  Службата  по  геодезия, 
картография и кадастър – гр. **, е идентичен с 
имот № 335008 на Общинската служба по земе-
делие – гр. **. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 68, том XV, peг. № 12009, дело № 1179 
от 10.12.2009 г.

 – Поземлен имот, намиращ се в землището 
на гр. **, местност **, пета категория, с начин 
на трайно ползване: нива, с площ 14 000 кв. м, 
съставляващ  имот  № 56722.323.6,  при  граници 
и съседи: имоти № 56722.317.385, № 56722.323.3, 
№ 56722.323.2, № 56722.323.1, № 56722.323.5. При-

добит с нотариален акт за замяна на недвижим 
имот – земеделска  земя,  № 74,  том  XV,  peг. 
№ 12018, дело № 1185 от 10.12.2009 г.

 – Поземлен имот, намиращ се в  землище-
то на гр. **, съставляващ имот № 56722.474.18, 
площ 9341 кв. м, при граници и съседи: имоти 
№ 56722.474.33, № 56722.474.172, № 56722.474.181, 
№ 56722.474.160, № 56722.474.211, № 56722.474.210 
и № 56722.474.209. Придобит с нотариален акт за 
замяна  на  недвижим  имот – земеделска  земя, 
№ 74,  том  XV,  peг.  № 12018,  дело  № 1185  от 
10.12.2009 г.

 – Поземлен имот, намиращ се в землището 
на гр. **, местност **, пета категория, с начин 
на трайно ползване: нива, с площ 82 722 кв. м, 
съставляващ  имот  № 56722.317.1,  при  граници 
и  съседи:  имоти № 56722.317.2, № 56722.317.397, 
№ 56722.304.161, № 56722.317.385, № 56722.322.185 
и № 56722.317.396. Придобит с нотариален акт за 
замяна  на  недвижим  имот – земеделска  земя, 
№ 74,  том  XV,  peг.  № 12018,  дело  № 1185  от 
10.12.2009 г.

 – Поземлен имот, намиращ се в землището 
на гр. **, местност **, пета категория, с начин 
на  трайно  ползване:  нива,  площ  5764 кв.  м, 
съставляващ  имот  № 56722.319.6,  при  граници 
и  съседи:  имоти № 56722.319.196, № 56722.319.7, 
№ 56722.322.185 и № 56722.319.5. Придобит с но-
тариален акт за замяна на недвижим имот – зе-
меделска земя, № 74, том XV, peг. № 12018, дело 
№ 1185 от 10.12.2009 г.

 – Поземлен имот, намиращ се в землището 
на гр. **, в местност **, пета категория, с начин 
на  трайно  ползване:  нива,  с  площ  7019 кв.  м, 
съставляващ  имот  № 56722.216.8,  при  граници 
и  съседи:  имоти  № 56722.216.7,  № 56722.216.10, 
№ 56722.216.715, № 56722.215.577. Придобит с но-
тариален акт за замяна на недвижим имот – зе-
меделска земя, № 74, том XV, peг. № 12018, дело 
№ 1185 от 10.12.2009 г.

 – Поземлен имот, намиращ се в землището 
на гр. **, местност **, четвърта категория, с на-
чин на трайно ползване: нива, с площ 3187 кв. м, 
съставляващ имот № 56722.221.13, при граници 
и  съседи:  имоти  № 56722.221.10,  № 56722.221.5, 
№ 56722.221.346, № 56722.221.8.  Придобит  с  но-
тариален акт за замяна на недвижим имот – зе-
меделска земя, № 74, том XV, peг. № 12018, дело 
№ 1185 от 10.12.2009 г.

 – Поземлен имот, намиращ се в землището 
на гр. **, местност **, четвърта категория, с на-
чин на трайно ползване: нива, с площ 4743 кв. 
м, съставляващ имот № 56722.476.8, при граници 
и  съседи:  имоти  № 56722.476.71,  № 56722.476.8, 
№ 56722.476.25,  № 56722.476.16,  № 56722.477.99, 
№ 56722.476.7. Придобит с нотариален акт за за-
мяна на недвижим имот – земеделска земя, № 74, 
том XV, peг. № 12018, дело № 1185 от 10.12.2009 г.

 – Поземлен имот, намиращ се в землището 
на гр. **, местност **, трета категория, с начин на 
трайно ползване: нива, с площ 3400 кв. м, съста-
вляващ имот № 56722.93.2, при граници и съседи: 
имоти № 56722.514.57, № 56722.93.3, № 56722.512.22, 
№ 56722.93.1. Придобит с нотариален акт за замяна 
на недвижим имот – земеделска земя, № 74, том 
XV, peг. № 12018, дело № 1185 от 10.12.2009 г.

 – Поземлен имот, намиращ се в землището 
на гр. **, местност **, четвърта категория, с на-
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чин на трайно ползване: нива, с площ 3100 кв. 
м, съставляващ имот № 56722.210.3, при граници 
и съседи: имоти № 56722.210.4, № 56722.210.889 и 
№ 56722.210.892. Придобит с нотариален акт за за-
мяна на недвижим имот – земеделска земя, № 74, 
том XV, peг. № 12018, дело № 1185 от 10.12.2009 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
№ 56722.713.665, намиращ се в  гр. **, ЕКАТТЕ 
56722, с адрес на поземления имот: местност **, 
площ 5839 кв. м, трайно предназначение на терито-
рията: земеделска, начин на трайно ползване: лозе, 
четвърта категория, стар идентификатор: няма, 
съседи: 56722.713.584, 56722.713.666, 56722.713.585, 
56722.713.631. Имот № 56722.713.665 е идентичен 
с имот № 713665. Придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 95, том 
VIII, peг. № 7801, дело № 596 от 24.07.2009 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  нива 
6,639 дка, имот № 013022, трета категория, нами-
ращ се в с. **, ЕКАТТЕ 53583, община **, местност 
**, при граници и съседи: № 013023, № 000047, 
№ 013021, № 013020. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 169, 
том XIII, peг. № 11138, дело № 1088 от 11.11.2009 г.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Милчев Бировски 
и Жулиета Стаменова Бировска:

 – 9/24  ид.ч.  от  поземлен  имот  с  начин  на 
трайно ползване: лозе, с площ 5,069 дка, шеста 
категория,  в  местност  **,  съставляващ  имот 
№ 050010, при граници и съседи: имоти: № 050008, 
№ 050009,  № 000116,  № 050026.  Върху  имотите 
има  ограничения:  трайните  насаждения  да  се 
ползват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от 
ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния  срок. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 117, том IX, peг. № 9987, 
дело № 11108 от 16.12.2015 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
№ 56722.710.707, адрес на имота: **, трайно пред-
назначение на територията: земеделска, с начин 
на трайно ползване: лозе, с площ 4,909 дка, нами-
ращ се в гр. **, местност **, при граници: имоти 
№ 56722.53.108,  № 56722.710.118,  № 56722.710.117, 
№ 56722.710.584, № 56722.710.113, № 56722.55.6  и 
№ 56722.55.7. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 18, том II, 
peг. № 1240, дело № 83 от 11.03.2015 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
№ 56722.710.706,  адрес  на  имота:  местност  **, 
трайно предназначение на територията: земедел-
ска, с начин на трайно ползване: лозе, с площ 
3,798 дка, намиращ се в гр. **, местност **, при 
граници: имоти № 56722.710.422, № 56722.53.108, 
№ 56722.710.123, № 56722.710.684, № 56722.710.129, 
№ 56722.710.123  и  № 56722.710.604.  Придобит  с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 18, том II, peг. № 1240, дело № 83 
от 11.03.2015 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
№ 56722.327.6,  с  адрес  на  имота – гр.  **,  мест-
ност  **,  с  площ  12  521 кв.  м,  трайно  предназ-
начение  на  територията – земеделска,  начин 
на  трайно  ползване – овощна  градина,  пета 
категория, при съседи: 56722.321.373, 56722.327.7, 
56722.328.359, 56722.329.913. Имотът по документ 
за собственост представлява – овощна градина, 
с площ 12,521 дка, пета категория, местност **, 

съставляващ имот № 327006 по картата на зем-
лището на гр. **. Придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 87, том 
VII, peг. № 4682, дело № 469 от 3.09.2014 г.

 – 24/60 ид.ч. от недвижим имот с № 059014, 
съставляващ нива, с площ 81,174 дка, намиращ 
се в гр. Тръстеник, ЕКАТТЕ 73359, община **, 
трета категория, в местност **, съставляващ имот 
№ 059014, при граници и съседи: имоти № 059015, 
№ 059016, № 059017, № 059017, № 059018, № 059019, 
№ 059013, № 00093 и № 000094. Придобити с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 155, том III, peг. № 7582, дело № 490 от 
3.09.2012 г., нотариален акт за покупко-продажба 
за  недвижим  имот № 87,  том  III,  peг. № 9570, 
дело № 1001 от 18.12.2013 г. и нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот – земедел-
ска земя, № 92, том III, peг. № 3593, дело № 359 
от 19.05.2014 г.

 – 24/60 ид.ч. от недвижим имот с № 051021, 
представляващ нива,  с  площ 30,972 дка,  нами-
ращ се в гр. **, ЕКАТТЕ 73359, община **, трета 
категория, в местност **, при граници и съседи: 
имоти № 051040, № 051022, № 000087, № 051020, 
№ 051013, № 051014. Придобити с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 155, 
том III, peг. № 7582, дело № 490 от 3.09.2012 г., 
нотариален акт за покупко-продажба за недвижим 
имот № 87, том III, peг. № 9570, дело № 1001 от 
18.12.2013 г. и нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 92, том 
III, peг. № 3593, дело № 359 от 19.05.2014 г.

 – 24/60 ид.ч. от недвижим имот с № 173024, 
представляващ нива, с площ 8,578 дка, намиращ се 
в гр. **, ЕКАТТЕ 73359, община **, трета ка тегория, 
в местност **, съставляващ имот № 173024, при 
граници  и  съседи:  имоти  № 173001,  № 173028, 
№ 000215, № 000226. Придобити с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 155, 
том III, peг. № 7582, дело № 490 от 3.09.2012 г., 
нотариален акт за покупко-продажба за недвижим 
имот № 87, том III, peг. № 9570, дело № 1001 от 
18.12.2013 г. и нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 92, том 
III, peг. № 3593, дело № 359 от 19.05.2014 г.

 – 24/60 ид.ч. от недвижим имот с № 095013, 
представляващ нива, с площ 11,494 дка, намиращ 
се в гр. **, ЕКАТТЕ 73359, община **, четвърта 
категория, а 2,858 дка – трета категория, в мест-
ност **, при граници и съседи: имоти № 095041, 
№ 095040, № 095020, № 095012, № 000214. Придо-
бити с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 155, том III, peг. № 7582, дело 
№ 490 от 3.09.2012 г., нотариален акт за покупко-
продажба за недвижим имот № 87, том III, peг. 
№ 9570, дело № 1001 от 18.12.2013 г. и нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот – зе-
меделска земя, № 92, том III, peг. № 3593, дело 
№ 359 от 19.05.2014 г.

 – 24/60 ид.ч. от недвижим имот с № 068040, 
представляващ нива, с площ 18,130 дка, намиращ 
се в гр. **, ЕКАТТЕ 73359, община **, четвърта 
категория,  в  местност  **,  съставляващ  имот 
№ 068040, при граници и съседи: имоти № 068039, 
№ 000113, № 000112, № 000385, № 000341. Придо-
бити с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 155, том III, peг. № 7582, дело 
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№ 490 от 3.09.2012 г., нотариален акт за покупко-
продажба за недвижим имот № 87, том III, peг. 
№ 9570, дело № 1001 от 18.12.2013 г. и нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот – зе-
меделска земя, № 92, том III, peг. № 3593, дело 
№ 359 от 19.05.2014 г.

 – 15/60 ид.ч. от недвижим имот с № 073024, 
представляващ  нива,  с  площ  8,578 дка,  на-
миращ  се  в  землището  на  гр.  **,  община  **, 
ЕКАТТЕ 73359, трета категория, в местност **, 
при граници и съседи: имоти № 173001 – нива, 
№ 173028 – нива, № 000215 – местен път на об-
щина  **, № 000226 – полски  път.  Придобити  с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска земя, № 92, том III, peг. 
№ 3593, дело № 359 от 19.05.2014 г.

 – Поземлен имот с начин на трайно ползва-
не – нива, с площ на имота 7,736 дка, намиращ 
се в землището на с. **, община **, в местност 
**,  категория  на  земята  при  неполивни  усло-
вия:  четвърта,  съставляващ  имот  № 169014, 
при  граници  и  съседи:  имоти № 000077 – пол-
ски  път,  № 169015 – нива,  № 169030 – нива,  и 
№ 000076 – полски път на община **, който имот 
е образуван от имот № 169002. Придобит с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот – земеделска земя, № 23, том I, peг. № 204, 
дело № 18 от 19.02.2014 г.

 – Поземлен имот с начин на трайно ползва-
не – нива, с площ на имота 4,000 дка, намиращ 
се в землището на с. **, община **, в местност 
**,  категория  на  земята  при  неполивни  усло-
вия:  четвърта,  съставляващ  имот  № 064022, 
при граници и съседи: имоти № 064021 – нива, 
№ 000064  – полски път на община Долна Мит-
рополия,  № 064002 – нива,  № 064018 – нива. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 23, том 
I, peг. № 204, дело № 18 от 19.02.2014 г.

 – Поземлен имот с начин на трайно ползва-
не – нива, с площ на имота 6,100 дка, намиращ се 
в землището на с. **, община **, местност **, кате-
гория на земята при неполивни условия: четвърта, 
съставляващ имот № 218035, при граници и съседи: 
имоти № 218036 – нива, № 000049 – полски път 
на община **, № 218034 – нива, № 218039 – нива. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 23, том 
I, peг. № 204, дело № 18 от 19.02.2014 г.

 – Поземлен имот с начин на трайно ползва-
не – нива, с площ на имота 43,800 дка, намиращ 
се в землището на с. **, община **, местност **, 
категория на земята при неполивни условия: чет-
върта, съставляващ имот № 213001, при граници 
и съседи: имоти № 2213017, № 213016, № 000149, 
№ 000123, № 213002. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот – земе-
делска земя, № 25, том I, peг. № 206, дело № 19 
от 19.02.2014 г.

 – Поземлен имот с начин на трайно ползва-
не – нива, с площ на имота 5,000 дка, намиращ 
се в землището на с. **, община **, местност **, 
категория на земята при неполивни условия: чет-
върта, съставляващ имот № 071022, при граници 
и съседи: имоти № 071023, № 071003, № 071004, 
№ 071021, № 000196. Придобит с нотариален акт 

за покупко-продажба на недвижим имот – земе-
делска земя, № 25, том I, peг. № 206, дело № 19 
от 19.02.2014 г.

 – Поземлен имот с начин на трайно ползва-
не – нива, с площ на имота 0,730 дка, намиращ 
се в землището на с. **, община **, местност **, 
категория на земята при неполивни условия: чет-
върта, съставляващ имот № 353006, при граници 
и съседи: имоти № 353005, № 353007 и № 000472. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 25, том 
I, peг. № 206, дело № 19 от 19.02.2014 г.

 – Поземлен имот с начин на трайно ползва-
не – нива, с площ на имота 0,920 дка, намиращ 
се в землището на с. **, община **, местност **, 
категория на земята при неполивни условия: чет-
върта, съставляващ имот № 269020, при граници 
и съседи: имоти № 000263, № 269001, № 269018 и 
№ 269019. Придобит с нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот – земеделска земя, 
№ 25, том I, peг. № 206, дело № 19 от 19.02.2014 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.210.4, 
намиращ се в землището на гр. **, ЕКАТТЕ 56722, 
местност **, с площ 3000 кв. м, трайно предназ-
начение  на  територията:  земеделска,  начин  на 
трайно ползване: нива, номер по предходен план: 
210.4, съседи на имота: имоти с идентификатори: 
56722.210.5, 56722.210.889, 56722.210.3, 56722.210.892. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот – земеделска земя, № 67, том 
II, peг. № 849, дело № 161 от 8.10.2013 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.210.5, 
с адрес на поземления имот: гр. **, намиращ се 
в землището на гр. **, ЕКАТТЕ 56722, местност 
**, с площ 3000 кв. м, трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно ползва-
не: нива, номер по предходен план: 210.5, съседи 
на имота: имоти е идентификатори: 56722.210.2, 
56722.210.889, 56722.210.4, 56722.210.892. Придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска земя, № 68, том II, peг. 
№ 850, дело № 162 от 8.10.2013 г.

 – Недвижим имот с № 017029, представляващ 
нива, с площ 11,402 дка, ЕКАТТЕ 40974, намиращ 
се в с. **, община **, местност **,  трета кате-
гория, при  граници и  съседи: имоти № 017047, 
№ 000307, № 017030, № 017010, № 017011, № 017012. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
от недвижим имот № 65, том I, peг. № 486, дело 
№ 51 от 17.04.2013 г., вписан под акт № 180, том 
14, вх. peг. № 5944.

 – Недвижим  имот  с № 047013,  представля-
ващ нива, с площ 1,036 дка, намиращ се в с. **, 
община  **,  местност  **,  трета  категория,  при 
граници  и  съседи:  имоти  № 047009,  № 000301, 
№ 047014, № 047012. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 66, 
том I, peг. № 487, дело № 52 от 17.04.2013 г.

 – Недвижим имот с № 004004, представляващ 
зеленчукова култура, с площ 6,299 дка, намиращ 
се в с. **, община **, местност **, трета категория, 
при граници и съседи: имоти № 004004, № 000018, 
№ 004005, № 000351. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 66, 
том I, peг. № 487, дело № 52 от 17.04.2013 г.

 – Недвижим имот с № 004006, представляващ 
зеленчукова култура, с площ 1,805 дка, намиращ 
се в с. **, община **, местност **, трета категория, 
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при граници и съседи: имоти № 004005, № 000351, 
№ 004007, № 000018. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 66, 
том I, peг. № 487, дело № 52 от 17.04.2013 г.

 – Недвижим имот с № 018014, представляващ 
нива,  с  площ  12,397 дка,  намиращ  се  в  с.  **, 
община  **,  ЕКАТТЕ  40974,  местност  **,  трета 
категория, при граници и съседи: имоти № 018013, 
№ 018036, № 018018, № 018015 и № 000307. При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 124, том II, peг. № 1906, дело 
№ 209 от 12.12.2012 г.

 – Недвижим имот с № 019019, представляващ 
нива, с площ 3,904 дка, намиращ се в с. **, община 
**, ЕКАТТЕ 40974, местност **, трета категория, 
при граници и съседи: имоти № 019018, № 019006, 
№ 019016, № 019020, № 000349. Придобит с нота-
риален  акт  за покупко-продажба на недвижим 
имот № 124, том II, peг. № 1906, дело № 209 от 
12.12.2012 г.

 – Недвижим  имот  с № 026016,  представля-
ващ нива, с площ 5,773 дка, намиращ се в с. **, 
община  **,  ЕКАТТЕ  40974,  местност  **,  трета 
категория, при граници и съседи: имоти № 026015, 
№ 000301, № 026011. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 124, 
том II, peг. № 1906, дело № 209 от 12.12.2012 г.

 – Недвижим  имот  с  № 012001,  предста-
вляващ  нива,  с  площ  4,501 дка,  намиращ 
се  в  с.  **,  община  **,  ЕКАТТЕ  40974,  мест-
ност  **,  четвърта  категория,  при  граници  и 
съседи:  имоти  № 000133,  № 012002,  № 012031, 
№ 000115. Придобит с нотариален акт за покупко-
продажба на недвижим имот № 124, том II, peг. 
№ 1906, дело № 209 от 12.12.2012 г.

 – Недвижим имот с № 004014, представляващ 
зеленчукова култура, с площ 2,000 дка, намиращ 
се в с. **, община **, ЕКАТТЕ 40974, местност 
**, трета категория, при граници и съседи: имоти 
№ 004015,  № 004017,  № 004016,  № 000018.  При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 124, том II, peг. № 1906, дело 
№ 209 от 12.12.2012 г.

 – Недвижим имот с № 004013, представляващ 
зеленчукова култура, с площ 4,000 дка, намиращ 
се в с. **, община **, ЕКАТТЕ 40974, местност 
**, трета категория, при граници и съседи: имоти 
№ 000351,  № 004017,  № 004015,  № 000018.  При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 124, том II, peг. № 1906, дело 
№ 209 от 12.12.2012 г.

 – Недвижим  имот  с  № 017051,  представля-
ващ нива, с площ 6,600 дка, намиращ се в с. **, 
община  **,  ЕКАТТЕ  40974,  местност  **,  трета 
категория, при граници и съседи: имоти № 017050, 
№ 000307, № 017045. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 124, 
том II, peг. № 1906, дело № 209 от 12.12.2012 г.

 – 8/12 ид.ч. от недвижим имот с № 037006, 
представляващ  нива,  с  площ  17,812 дка,  нами-
ращ се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 17854, в 
местност **, трета категория, съставляващ имот 
№ 037006, при граници и съседи: имоти № 037005, 
№ 000406, № 037009, № 037027, № 037007. Придо-
бити с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 164, том III, peг. № 7633, дело 
№ 498 от 4.09.2012 г.

 – 8/12 ид.ч. от недвижим имот с № 058032, 
представляващ лозе, с площ 0,990 дка, намиращ 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 17854, местност 
**,  четвърта категория, при  граници и  съседи: 
имоти № 056031, № 000142, № 058033, № 058042, 
№ 058043. Придобити с нотариален акт за покуп-
ко-продажба на недвижим имот № 164, том III, 
peг. № 7633, дело № 498 от 4.09.2012 г.

 – 8/12 ид.ч. от недвижим имот с № 113032, 
представляващ лозе, с площ 1,001 дка, намиращ 
се в землището на с. **, ЕКАТТЕ 17854, местност 
**, трета категория, при граници и съседи: имоти 
№ 000077, № 113031, № 113033, № 000355. Придо-
бити с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 164, том III, peг. № 7633, дело 
№ 498 от 4.09.2012 г.

 – 5/12 ид.ч. от недвижим имот с идентифи-
катор 56722.203.7, намиращ се в гр. **, местност 
**, с площ 22 694 кв. м, начин на трайно пред-
назначение на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: нива, пета категория. Придо-
бити с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот – земеделска  земя, № 166,  том 
III, peг. № 7635, дело № 500 от 4.09.2012 г.

 – 5/96 ид.ч. от недвижим имот с № 032036, 
представляващ нива,  с  площ 93,340 дка,  нами-
ращ се в гр. **, ЕКАТТЕ 73359, трета категория, 
в  местност  **,  при  граници  и  съседи:  имоти 
№ 0320065,  № 032039,  № 032038,  № 0032071, 
№ 032070, № 032018, № 000083, № 032019, № 032072, 
№ 032073, № 032075, № 032077. Придобити с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 162, том III, peг. № 7631, дело № 796 от 
4.09.2012 г.

 – 5/96 ид.ч. от недвижим имот с № 103006, 
представляващ нива, с площ 4,060 дка, намиращ 
се в гр. **, ЕКАТТЕ 73359, четвърта категория, 
местност  **,  при  граници  и  съседи:  имоти 
№ 103005, № 00042, № 000378, № 000028. Придо-
бити с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 162, том III, peг. № 7631, дело 
№ 796 от 4.09.2012 г.

 – 5/12 ид.ч. от недвижим имот с № 032042, 
представляващ нива, с площ 7,260 дка, намиращ 
се в гр. **, ЕКАТТЕ 73359, трета категория, мест-
ност **, при граници и съседи: имоти № 032043, 
№ 032046, № 000084, № 000058. Придобити с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 168, том III, peг. № 7651, дело № 502 от 
4.09.2012 г.

 – 5/12 ид.ч. от недвижим имот с № 022066, пред-
ставляващ нива, с площ 3,000 дка, намиращ се в гр. 
**, ЕКАТТЕ 73359, четвърта категория – 2,395 дка, 
и трета категория – 0,605 дка, местност **, при 
граници  и  съседи:  имоти № 022068, № 000042, 
№ 022065, № 022060, № 022059. Придобити с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 168, том III, peг. № 7651, дело № 502 от 
4.09.2012 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.206.3, 
намиращ  се  в  землището  на  гр.  **,  местност 
**,  четвърта  категория  на  земята,  с  номер  по 
предходен  план:  206.3,  трайно  предназначение 
на територията: земеделска, с начин на трайно 
ползване: нива, с площ 15 300 кв. м, при граници 
и съседи: имоти № 56722.205.7, № 56722.206.594, 
№ 56722.206.2 и № 56722.206.4. Придобит с нота-
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риален  акт  за покупко-продажба на недвижим 
имот № 128, том IV, peг. № 1865, дело № 349 от 
17.07.2012 г.

 – 1/3 ид.ч. от недвижим имот с № 081045, с 
площ 8,281 дка, от която 3,586 дка – пета кате-
гория, 4,695 дка – четвърта категория, намиращ 
се в гр. **, община **, местност **, съставляващ 
имот  № 081045,  при  граници  и  съседи:  имоти 
№ 081044, № 081046, № 081119, № 081089, № 000163. 
Придобити с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 167, том ІІІ, peг. № 2820, 
дело № 329 от 3.05.2012 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  лозе,  с 
площ  5,951 дка,  пета  категория,  намиращ  се  в 
гр. **, местност **, съставляващ имот № 056021, 
ЕКАТТЕ  56722,  при  граници  и  съседи:  имо-
ти  № 056022,  № 056008,  № 056009,  № 056020, 
№ 000108, представляващ поземлен имот с иден-
тификатор № 56722.56.21, трайно предназначение 
на територията: земеделска, с начин на трайно 
ползване: изоставена орна земя, с площ 5,951 кв. м, 
намиращ се в гр. **, местност **, пета категория, 
при граници: имоти № 56722.56.20, № 56722.56.9, 
№ 56722.56.8, № 56722.56.22, № 56722.53.108. При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот – земеделска земя, № 109, том II, 
peг. № 1350, дело № 139 от 25.04.2012 г.

 – Недвижим имот, представляващ нива с площ 
8,699 дка, пета категория, намиращ се в гр. **, 
местност **, съставляващ имот № 116004, ЕКАТТЕ 
56722,  при  граници и  съседи:  имоти № 116005, 
№ 000270, № 016001, № 116002, № 116003, № 11603, 
№ 000288, представляващ поземлен имот с иден-
тификатор № 56722.116.4, трайно предназначение 
на  територията – земеделска,  начин  на  трайно 
ползване – нива, с площ 8,699 кв. м, намиращ се 
в гр. **, местност **, пета категория, при граници 
и съседи: имоти № 56722.116.270, № 56722.116.5, 
№ 56722.490.2,  № 56722.116.3,  № 56722.116.2  и 
№ 56722.116.1. Придобит с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот – земеделска 
земя, № 109, том II, peг. № 1350, дело № 139 от 
25.04.2012 г.

 – Недвижим  имот,  представляващ  овощна 
градина, с площ 2,031 дка, четвърта категория, 
намиращ се в гр. **, местност **, съставляващ 
имот № 118008, ЕКАТТЕ 56722, при граници и 
съседи:  имоти:  № 118026,  № 000289,  № 118009, 
№ 000271, представляващ поземлен имот с иден-
тификатор № 56722.118.8, трайно предназначение 
на територията: земеделска, с начин на трайно 
ползване:  овощна  градина,  с  площ  2031 кв.  м, 
намиращ се в землището на гр. **, местност **, 
четвърта категория, при граници (съседи): имоти 
№ 56722.118.9, № 56722.118.289, № 56722.118.25  и 
№ 56722.118.271. Придобит  с нотариален акт  за 
покупко-продажба на недвижим имот – земедел-
ска земя, № 109, том II, peг. № 1350, дело № 139 
от 25.04.2012 г.

 – 26/36 ид.ч. от недвижим имот с № 036007, 
представляващ  нива,  с  площ  25,902 дка,  трета 
категория, намиращ се в с. **, ЕКАТТЕ 67012, 
община **, местност Комаревски път, при гра-
ници  и  съседи: № 036013, № 001209, № 036006, 
№ 001025, № 036008. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 38, 
том II, peг. № 3162, дело № 215 от 17.04.2012 г.

 – 26/36 ид.ч. от недвижим имот с № 036008, 
представляващ  нива,  с  площ  4,256 дка,  трета 
категория, намиращ се в с. **, ЕКАТТЕ 67012, 
община **, местност Комаревски път, при граници 
и съседи: № 036014, № 036013, № 036007, № 001025. 
Придобити с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 38, том II, peг. № 3162, дело 
№ 215 от 17.04.2012 г.

 – 26/36  ид.ч.  от  недвижим  имот  № 518037, 
представляващ  нива,  с  площ  0,218 дка,  пета 
категория, местност **, при граници и съседи: 
№ 518036, № 5180009, № 518038, № 003033. Придо-
бити с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот № 38, том II, peг. № 3162, дело 
№ 215 от 17.04.2012 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
№ 56722.709.361, с адрес на поземления имот в гр. 
**, ЕКАТТЕ 56722, местност **, с площ 14 064 кв. м, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, с начин на ползване – лозе, категория на 
земята – пета, при съседи: имоти № 56722.709.175, 
№ 56722.709.363, № 56722.709.364, № 56722.709.326, 
56722.710.580, представляващ новообразуван имот, 
с площ 14 064 кв. м, в местност **, при граници 
и съседи: север – имоти № 709.326 и № 709.364, 
изток – имоти № 709.364 и № 709.175, № 709.363, 
запад – имот № 709.326. Придобит с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот – зе-
меделска  земя, № 82,  том  I,  peг. № 1112,  дело 
№ 73 от 6.04.2012 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
№ 56722.710.747, с адрес на поземления имот в гр. 
**, ЕКАТТЕ 56722, местност **, с площ 2570 кв. м, 
с  трайно  предназначение  на  територията:  зе-
меделска,  с  начин  на  трайно  ползване:  лозе, 
категория на земята – втора, при съседи: имоти 
№ 56722.710.7438,  56722.710.580,  представляващ 
новообразуван имот, с площ 2570 кв. м, в мест-
ността **, при граници и съседи:  север – имот 
№ 710.580,  изток – имот  № 710.580,  юг – имот 
№ 710.748,  запад – имот № 710.580. Придобит  с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска земя, № 82, том I, peг. 
№ 1112, дело № 73 от 6.04.2012 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
№ 56722.710.684, с адрес на поземления имот в 
гр.  **, ЕКАТТЕ 56722, местност  **,  с  площ от 
4264 кв. м, с трайно предназначение на терито-
рията:  земеделска,  с  начин  на  трайно  ползва-
не – лозе, категория на земята – пета, при съседи: 
имоти № 56722.710.133, 56722.710.578. 56722.710.683, 
56722.710.685,  56722.710.129,  56722.710.706,  пред-
ставляващ новообразуван имот, с площ 4264 кв. 
м, кадастрален район 710, в местността **, при 
граници  и  съседи:  север – имоти  № 710.129  и 
№ 710.685, изток – имоти № 710.683, № 710.578 и 
№ 710.133, запад — имот № 710.706. Придобит с 
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот – земеделска земя, № 82, том I, peг. № 1112, 
дело № 73 от 6.04.2012 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
№ 56722.709.395,  с адрес на поземления имот в 
гр. **, ЕКАТТЕ 56722, местност **, с площ 3300 кв. 
м,  с  трайно  предназначение  на  територията: 
земеделска, с начин на трайно ползване – лозе, 
категория на  земята – втора, при съседи: имо-
ти  № 56722.709.396,  56722.709.363,  56722.710.580, 
56722.710.581, представляващ новообразуван имот, 
с  площ  3300 кв.  м,  кадастрален  район  709,  в 
местност **, при граници и съседи: север – имот 
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№ 709.363,  изток – имот  № 709.363,  юг – имот 
№ 709.396,  запад – имот № 710.581. Придобит  с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот – земеделска земя, № 82, том I, peг. 
№ 1112, дело № 73 от 6.04.2012 г.

 – Поземлен имот с идентификатор № 56722.70.5, 
с адрес на поземления имот в гр. **, ЕКАТТЕ 
56722, местност **, с площ 6095 кв. м, с трайно 
предназначение  на  територията:  земеделска, 
с  начин  на  трайно  ползване – нива,  катего-
рия  на  земята – четвърта,  при  съседи:  имоти 
№ 56722.70.8,  56722.70.4,  56722.70.3,  56722.70.22, 
представляващ поземлен имот с начин на трайно 
ползване – нива,  с площ 6095 дка, намиращ се 
в местност **, четвърта категория, съставляващ 
имот  № 070005,  при  граници  и  съседи:  имоти 
№ 070003, № 070004, № 001022, № 070008. При-
добит с нотариален акт за покупко-продажба на 
недвижим имот – земеделска земя, № 82, том I, 
peг. № 1112, дело № 73 от 6.04.2012 г.

 – Поземлен имот с идентификатор 56722.116.7, 
с номер по предходен план: 116.7, трайно пред-
назначение на територията: земеделска, с начин 
на трайно ползване – нива,  с площ 8588 кв. м, 
намиращ се в землището на гр. **, местност **, 
пета  категория,  при  граници  (съседи):  имоти 
№ 56722.116.270,  № 56722.116.12,  № 56722.116.6 
и № 56722.116.5. Придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба  на  недвижим  имот  № 175, 
том VIII, peг. № 4002, дело № 802 от 21.12.2011 г.

  –  По з ем лен  имо т  с   и ден т ифик ат ор 
№ 56722.201.2, намиращ се в гр. **, местност **, 
пета категория, с номер по предходен план: 201.2, 
трайно предназначение на територията – земедел-
ска, с начин на трайно ползване – нива, с площ 
5100 кв. м, при граници – имоти № 56722.201.5, 
№ 56722.201.9,  № 56722.526.207,  № 56722.201.11, 
№ 56722.202.636. Придобит с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 170, том 
VII, peг. № 3539, дело № 681 от 22.11.2011 г.

 – Овощна градина с площ 3234 кв. м, намира-
ща се в гр. **, ЕКАТТЕ 56722, местност **, четвърта 
категория,  съставляваща  имот  № 56722.119.15, 
при  граници  и  съседи:  имоти  № 56722.119.14, 
56722.67.4, 56722.119.12, 56722.120.329, 56722.119.111 
и № 56722.119.28, 56722.119.109. Придобита с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 167, том VII, peг. № 3534, дело № 678 от 
21.11.2011 г.

 – Овощна градина с площ 3,999 дка, четвърта 
категория, намираща се в гр. **, ЕКАТТЕ 56722, 
местност **, съставляваща имот № 120027, при 
граници  и  съседи:  имоти  № 120028,  № 120007, 
№ 120008, № 120026, № 000086, представляваща 
поземлен имот с идентификатор 56722.120.27, трай-
но предназначение – земеделска, начин на трайно 
ползване – овощна градина, с площ 3,999 дка, на-
мираща се в гр. **, местност **, четвърта категория, 
при граници: имоти № 56722.120.26, № 56722.120.8, 
№ 56722.120.39, № 56722.120.38, № 56722.120.28 и 
№ 56722.120.86. Придобита с нотариален акт за 
покупко-продажба на недвижим имот № 11, том 
VII, peг. № 3054, дело № 581 от 7.10.2011 г.

 – Нива с площ 7,013 дка, намираща се в зем-
лището на гр. **, местност **, съставляваща имот 
№ 137010, при граници и съседи: имоти № 137009, 
№ 137006, № 137011, № 000311,  представляваща 
поземлен имот с идентификатор № 56722.137.10, 
трайно  предназначение:  земеделска,  с  начин 
на  трайно  ползване:  нива,  с  площ  7013 кв.  м, 

намираща  се  в  землището  на  гр.  **, местност 
**,  четвърта  категория,  при  граници  (съседи): 
имоти № 56722.137.9, № 56722.137.8, № 56722.137.6, 
№ 56722.137.11 и № 56722.137.14. Придобита с но-
тариален акт за покупко-продажба на недвижим 
имот № 196, том V, peг. № 2489, дело № 473 от 
10.08.2011 г.

 – Апартамент № 7 със степен на завършеност 
63 %, със застроена площ 63,96 кв. м, разположен 
на  трети  етаж в жилищна  сграда  с  ресторант, 
намираща се на ул. ** № 16 в гр. **, област **, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор № 02508.86.21.2.7, при граници и 
съседи на обекта: на етаж – обект с идентифи-
катор № 02508.86.21.8, под обекта – обект с иден-
тификатор № 02508.86.21.2.3, над обекта – обект 
с  идентификатор № 02508.86.21.2.11,  попадащ  в 
сграда  № 2,  в  поземлен – урбанизирана  тери-
тория,  цялата  с  площ  443 кв.  м,  намираща  се 
на ул. ** № 16, гр. **, област **, представляващ 
имот  с идентификатор № 02508.86.21 по  кадас-
тралната карта, одобрена със Заповед № 300-5-5 
от  4.02.2004 г.  на  изпълнителния  директор  на 
АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-903 от 
12.07.2012 г.  на  началника  на  СГКК – Добрич, 
който имот е с номер по предходен план: 2047, 
кв.  109, при  граници и  съседи на имота: имот 
с идентификатор № 02508.86.20, имот с иденти-
фикатор № 02508.86.25 и имот с идентификатор 
№ 02508.86.19,  в  т.ч.  4,458 %  ид. ч.,  равняващи 
се на 10,67 кв. м, и съответните идеални части 
от правото на строеж върху прилежащия терен. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 96, том UV, peг. № 2946, 
дело № 486 от 13.08.2015 г.

На основание чл. 144 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от Лилия Ивайлова Бировска: 

 – Жилищен  тавански  етаж,  намиращ  се  в 
сграда  с  административен  адрес – гр.  **,  ул. 
** № *, целият с площ 90 кв. м, състоящ се от 
две  спални,  кухня,  баня – тоалетна и  коридор, 
със  съответните  му  идеални  части  от  общите 
части на постройката и от правото на строеж, 
осъществено в имот на горепосочения адрес от 
257 кв.м, съставляващ УПИ V-7771 в кв. 328 по 
плана  на  града,  представляващ  самостоятелен 
обект в сграда с идентификатор 56722.662.589.1.5 
по кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр.**, който обект попада в сграда № 1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 
№ 56722.662.589, с предназначение: друг вид са-
мостоятелен обект в сграда, с площ по документи 
90 кв.  м,  при  съседи:  на  същия  етаж – няма, 
под обекта – имот № 56722.662.589.1.2, над обек-
та – няма. Придобит с нотариален акт за дарение 
на  недвижим имот № 22,  том  III,  peг. № 3286, 
дело № 269 от 11.05.2016 г.

 – Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел 
„С 200 ЦДИ“, рег. № **, дата на първа регистра-
ция: 23.04.2008 г., с рама № WDD2040071A149351, 
двигател № 64681130220423, цвят – черен.

 – Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел 
„МЛ 350 ЦДИ“, peг. № **, дата на първа регис-
трация: 24.06.2011 г., рама WDC1641251A704782, 
двигател 64282041087650, цвят – черен металик.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Милчев Бировски 
и Жулиета Стаменова Бировска:

 – Лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел 
„МЛ 350 Блутек“, per. № **, дата на първа регис-
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трация:  10.07.2014 г.,  рама WDC1660241A419447, 
двигател 64282041579932, цвят – черен.

 – Сумата в размер на 20 452,18 лв., предста-
вляваща пазарната стойност на уравнените дялове 
по и.д. № 376/2016 г.

На основание чл. 151, пр. 1 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло 
Милчев Бировски:

 – Сумата в размер на 28 670,60 лв., предста-
вляваща превод от трети лица по картова сметка 
в левове по издадена дебитна карта с IBAN **, 
открита на 9.05.2012 г. и активна към 18.05.2017 г. 
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр 
Ивайло Милчев Бировски.

 – Сумата  в  размер  на  50  233,20 лв.,  пред-
ставляваща вноски на каса по картова  сметка 
в левове по издадена дебитна карта с IBAN **, 
открита на 9.05.2012 г. и активна към 18.05.2017 г. 
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр 
Ивайло Милчев Бировски.

 – Сумата  в  размер  на  8538,34 лв.,  предста-
вляваща част от изплатена рента  за имоти,  за 
които не е установен законен източник на сред-
ства за придобиване, по картова сметка в левове 
по издадена дебитна карта с  IBAN **, открита 
на 9.05.2012 г. и активна към 18.05.2017 г. в „Рай-
файзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр Ивайло 
Милчев Бировски.

 – Сумата в размер на 54 168,24 лв., предста-
вляваща върнати заеми на дружества.

 – Сумата в размер на 39 116,60 лв., представля-
ваща върнат заем през 2011 г. на Николай Йолов.

 – Сумата в размер на 5300 лв., представлява-
ща направен превод по сметка на дружеството.

 – Сумата в размер на 18 100 лв., представля-
ваща направен превод по разплащателна сметка 
с  IBAN  **,  открита  на  15.04.2016 г.  и  активна 
към 18.05.2017 г., на дружество в „Райфайзенбанк 
България“ – ЕАД, с титуляр „Лили“ – ЕООД.

 – Сумата в размер на 28 587,50 лв., представля-
ваща направен превод по разплащателна сметка 
в  левове  с  IBAN  **,  открита  на  31.07.2014 г.  и 
активна към момента, на дружеството в „Райфай-
зенбанк“ – ЕАД, с титуляр „Симтранс“ – ЕООД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Жулиета Стаме-
нова Бировска:

 – Сумата в размер на 14 929,53 лв., предста-
вляваща непрехвърлена сума от вноски по сво-
боден депозит с IBAN **, открит на 31.05.2013 г. 
и закрит на 10.02.2015 г. в „Първа инвестиционна 
банка“ – АД,  с  титуляр  Жулиета  Стаменова 
Бировска.

 – Сумата  в  размер  на  1912,33 лв.,  предста-
вляваща прехвърлена сума от свободен депозит 
с  IBAN **,  открит  на  31.05.2013 г.  и  закрит  на 
10.02.2015 г. в „Първа инвестиционна банка“ – АД, 
с титуляр Жулиета Стаменова Бировска.

 – Сумата в размер на 4000 лв., представляваща 
вноски на каса по свободен депозит с IBAN **, 
открит на 31.05.2013 г. и закрит на 10.02.2015 г. в 
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр 
Жулиета Стаменова Бировска.

 – Сумата в размер на 90,07 лв., представля-
ваща изплатена лихва върху суми с неустановен 
законен източник по свободен депозит с IBAN **, 
открит на 31.05.2013 г. и закрит на 10.02.2015 г. в 
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр 
Жулиета Стаменова Бировска.

 – Сумата в размер на 1536 евро или 3004,15 лв., 
представляваща вноски от трети лица по разпла-
щателна  сметка  в  евро  с  IBAN **,  открита на 
27.12.2013 г. и активна в „Първа инвестиционна 
банка“ – АД,  с  титуляр  Жулиета  Стаменова 
Бировска.

 – Сумата в размер на 1688,12 лв., остатък от 
вноските, които не са използвани за покупки по 
разплащателна сметка в евро с IBAN **, открита 
на 27.12.2013 г. и активна в „Първа инвестицион-
на банка“ – АД, с титуляр Жулиета Стаменова 
Бировска.

 – Сумата  в  размер  на  1801,83  евро  или 
3524,07 лв., преведена от трети лица – Ангела и 
Петър Лауфер, по разплащателна сметка в евро 
с IBAN **, открита на 27.12.2013 г. и активна в 
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр 
Жулиета Стаменова Бировска.

 – Сумата в размер на 162,62 евро или 318,06 лв., 
остатък от вноските, които не са използвани за 
покупки по разплащателна сметка в евро с IBAN 
**, открита на 27.12.2013 г. и активна в „Първа 
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Жулиета 
Стаменова Бировска.

 – Сумата в размер на 164,63 евро или 321,99 лв., 
преведена от трети лица – Ангела и Петър Лауфер, 
и  неизползвана  за  покупки  по  разплащателна 
сметка в евро с IBAN **, открита на 27.12.2013 г. 
и активна в „Първа инвестиционна банка“ – АД, 
с титуляр Жулиета Стаменова Бировска.

 – Сумата в размер на 3347,23 лв., остатък от 
вноските, които не са използвани за покупки по 
срочен депозит в левове  с  IBAN **, открит на 
10.02.2015 г. и активен в „Първа инвестиционна 
банка“ – АД,  с  титуляр  Жулиета  Стаменова 
Бировска.

 – Сумата в размер на 32 500 лв., представля-
ващи вноски на каса по срочен депозит в левове 
с  IBAN **, открит на 10.02.2015 г. и  активен в 
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр 
Жулиета Стаменова Бировска.

 – Сумата  в  размер  на  7562,16 лв.,  предста-
вляваща направени преводи по сметка на Лилия 
Христова Бировска.

 – Сумата в размер на 13 000 лв., представля-
ваща предоставени средства от Жулиета Бировска 
на „Авентадор 77“.

На основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ от „Лили“ – ЕООД:

 – Апартамент № 4 със степен на завършеност 
63 %, със застроена площ 56,53 кв. м, разположен 
на втори етаж в жилищна сграда  с ресторант, 
намираща се на ул. ** № * в гр. **, област **, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор  № 02508.86.21.2.4.,  в  поземлен 
имот – урбанизирана територия, цялата с площ 
442 кв. м, представляващ имот с идентификатор 
02508.86.21, който имот е с номер по предходен 
план 2047, кв. 109, при граници и съседи на имота: 
имот с идентификатор 02508.86.20, имот с иден-
тификатор 02508.86.25 и имот с идентификатор 
02508.86.19, в т.ч. 3,945 % ид.ч., равняващи се на 
9,37 кв. м ид.ч. от общите части на сградата и 
съответните  ид.ч.  от  правото  на  строеж  върху 
прилежащия терен. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 95, 
том 4, peг. № 2945, дело № 485 от 13.08.2015 г.

 – Апартамент № 13 със степен на завършеност 
63 %, със застроена площ 82,64 кв. м, разположен 
на четвъртия етаж в жилищна сграда с ресто-
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рант, намираща се на ул. ** № * в гр. **, област 
**, представляващ самостоятелен обект в сграда 
с идентификатор № 02508.86.21.2.13, в поземлен 
имот – урбанизирана територия, цялата с площ 
442 кв. м, представляващ имот с идентификатор 
02508.86.21, който имот е с номер по предходен 
план 2047, кв. 109, при граници и съседи на имота: 
имот с идентификатор 02508.86.20, имот с иден-
тификатор 02508.86.25 и имот с идентификатор 
02508.86.19, в т.ч. 5,673 % ид.ч., равняващи се на 
14,82 кв. м ид.ч. от общите части на сградата и 
съответните  ид.ч.  от  правото  на  строеж  върху 
прилежащия терен. Придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 92, 
том 4, peг. № 2941, дело № 482 от 13.08.2015 г.

На основание 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от 
ЗПКОНПИ от „Симтранс“ – ЕООД:

 – Апартамент № 6 със степен на завършеност 
63 %, със застроена площ 63,84 кв. м, разположен 
на втори етаж в жилищна сграда  с ресторант, 
намираща се на ул. ** № * в гр. **, област **, 
представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор  № 02508.86.21.2.6,  при  граници 
и съседи на обекта: на етажа – обект с иденти-
фикатор № 02508.86.21.2.5, под обекта – обект с 
идентификатор № 02508.86.21.2.16 и обект с иден-
тификатор № 02508.86.21.2.17, над обекта – обект 
с  идентификатор № 02508.86.21.2.10,  попадащ  в 
сграда № 2, в поземлен – урбанизирана територия, 
цялата с площ 442 кв. м, намираща се на ул. ** 
№ *, гр. **, представляващ имот с идентификатор 
№ 02508.86.21 по кадастралната карта, одобрена 
със Заповед № 300-5-5 от 4.02.2004 г. на изпълни-
телния директор на АГКК, изменена със Заповед 
№ КД-14-08-903 от 12.07.2012 г. на началника на 
СГКК – **, който имот е с номер по предходен 
план:  2047,  кв. 109,  при  граници  и  съседи  на 
имота:  имот  с  идентификатор  № 02508.86.20, 
имот  с  идентификатор № 02508.86.25  и  имот  с 
идентификатор № 02508.86.19, в т.ч. 4,445 % ид.ч., 
равняващи  се  на  10,58 кв.  м  ид.ч.  от  общите 
части в сградата, и съответните идеални части 
от правото на строеж върху прилежащия терен. 
Придобит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 93, том IV, peг. № 2942, дело 
№ 483 от 13.08.2015 г.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Милчев 
Бировски:

 – Сумата  в  размер на  188  835 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  на  отчужденото 
недвижимо имущество.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ивайло Милчев 
Бировски и Жулиета Стаменова Бировска:

 – Сумата  в  размер  на  11  200 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  на  отчужденото 
недвижимо имущество.

 – Сумата  в  размер  на  11  700 лв.,  предста-
вляваща  пазарната  стойност  на  отчужденото 
движимо имущество.

Обявява, че заинтересованите лица могат да 
предявят своите претенции върху имуществото, 
предмет на отнемане, в срока по чл. 225, ал. 2 
от ГПК – до приключване на съдебното дирене 
пред първоинстанционния съд.

Насрочва делото за разглеждане на 18.11.2022 г. 
от 10 ч.
3812

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Българска Бридж Федера-
ция“, София,  на  основание  чл. 26  от  ЗЮЛНЦ 
свиква редовно общо събрание на сдружението 
на 16.08.2022 г. от 8 ч. във Варна, бул. Сливница 
№ 2, при следния дневен ред: 1. приемане на нови 
клубове, прекратяване и препотвърждаване на 
членство на клубове към ББФ; 2. приемане на 
ГФО за 2021 г. и отчет за дейността на ББФ за 
2021 г.; 3. промяна в устава на ББФ на чл. 11, 
ал. 1 и чл. 15 относно начина на оповестяване 
свикването на ОС на сдружението и начина на 
представляване; 4. приемане на Явор Панталеев 
за  член на  управителния  съвет  на  „Българска 
Бридж Федерация“; 5. разни. При липса на кво-
рум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе на 16.08.2022 г. от 9 ч., на същото 
място и при същия дневен ред. Поканата е пос-
тавена на мястото за обявления в управлението 
на сдружението – София, ул. Цар Самуил № 22, 
и в сайта на ББФ – www.bridge.bg.
4295

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Спортен клуб по шейни Изи“ – София, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС 
на клуба от 22.06.2022 г. свиква редовно общо 
събрание  на  членовете  на  сдружението  на 
25.08.2022 г.  в  17 ч.  в  сградата  на  управление: 
София, кв. Връбница, ж.к. Надежда 6, бл. 615, 
вх. Д, ет. 7, ап. 54, при следния дневен ред: 1. 
обсъждане и приемане от общото събрание на 
сдружението на изменения в устава на сдруже-
нието по чл. 9 и чл. 27, ал. 3; 2. приемане на нов 
член; 3. освобождаване на член на управителния 
съвет – Любомир Иванов Иванов; 4. други. При 
липса на кворум на основание чл. 30 от устава 
общото събрание ще се проведе същия ден, на 
същото място  в  18 ч.,  при  същия  дневен  ред, 
колкото и членове да се явят. Поканата е по-
ставена на мястото за обявления на адреса на 
управление на сдружението.
4246

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Клуб по шейни Никол“ – София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС на клуба 
от 22.06.2022 г. свиква редовно общо събрание 
на членовете на сдружението на 25.08.2022 г. в 
17 ч. в сградата на управление: София, ж.к. На-
дежда 1, бл. 126, вх. Г, ет. 3, ап. 76, при следния 
дневен ред: 1. обсъждане и приемане от общото 
събрание на сдружението на изменения в устава 
на сдружението по чл. 9 и чл. 27, ал. 3; 2. други. 
При  липса  на  кворум  на  основание  чл. 30  от 
устава общото събрание ще се проведе същия 
ден, на същото място в 18 ч., при същия дневен 
ред, колкото и членове да се явят. Поканата е 
поставена на мястото  за обявления на адреса 
на управление на сдружението.
4247

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Клуб по шейни Бисер“ – София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС на клуба 
от 22.06.2022 г. свиква редовно общо събрание 
на членовете на сдружението на 25.08.2022 г. в 
17 ч. в сградата на управление: София, ж.к. Ба-
нишора, бл. 26, вх. А, ет. 4, ап. 15, при следния 
дневен ред: 1. обсъждане и приемане от общото 
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събрание на сдружението на изменения в устава 
на сдружението по чл. 9 и чл. 27, ал. 3; 2. други. 
При  липса  на  кворум  на  основание  чл. 30  от 
устава общото събрание ще се проведе същия 
ден, на същото място в 18 ч., при същия дневен 
ред, колкото и членове да се явят. Поканата е 
поставена на мястото  за обявления на адреса 
на управление на сдружението.
4248

1. – Управителният съвет на сдружение „Спор-
тен клуб по шейни Стаси“ – София, на основание 
чл. 26  от  ЗЮЛНЦ и  решение  на УС на  клуба 
от 22.06.2022 г.  свиква редовно общо събрание 
на членовете на сдружението на 25.08.2022 г. в 
17 ч. в сградата на управление: София, ул. Връх 
Манчо № 3Б,  вх. 3,  ет. 6,  ап. 170,  при  следния 
дневен ред: 1. обсъждане и приемане от общото 
събрание на сдружението на изменения в устава 
на сдружението по чл. 9 и чл. 27 и определяне на 
мандатността на управителния съвет; 2. други. 
При  липса  на  кворум  на  основание  чл. 30  от 
устава общото събрание ще се проведе същия 
ден, на същото място в 18 ч., при същия дневен 
ред, колкото и членове да се явят. Поканата е 
поставена на мястото за обявления на адреса на 
управление на сдружението.
4249

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Клуб по шейни Кристи“ – София, на основание 
чл. 26  от  ЗЮЛНЦ и  решение  на УС на  клуба 
от 22.06.2022 г.  свиква редовно общо събрание 
на членовете на сдружението на 25.08.2022 г. в 
17 ч. в сградата на управление: София, ж.к. На-
дежда 3, бл. 317, вх. Г, ет. 1, ап. 70, при следния 
дневен ред: 1. обсъждане и приемане от общото 
събрание на сдружението на изменения в устава 
на сдружението по чл. 9 и чл. 27, ал. 3; 2. други. 
При  липса  на  кворум  на  основание  чл. 30  от 
устава общото събрание ще се проведе същия 
ден, на същото място в 18 ч., при същия дневен 
ред, колкото и членове да се явят. Поканата е 
поставена на мястото за обявления на адреса на 
управление на сдружението.
4250

1. – Управителният съвет на сдружение 
„Спортен клуб по шейни Люлин“ – София, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение на УС 
на клуба от 22.06.2022 г. свиква редовно общо 
събрание  на  членовете  на  сдружението  на 
25.08.2022 г.  в  17 ч.  в  сградата  на  управление: 
София, ул. Хайдушка гора № 145, при следния 
дневен ред: 1. обсъждане и приемане от общото 
събрание на сдружението на изменения в устава 
на сдружението по чл. 8 и чл. 18, ал. 3; 2. други. 
При  липса  на  кворум  на  основание  чл. 30  от 
устава общото събрание ще се проведе същия 
ден, на същото място в 18 ч., при същия дневен 
ред, колкото и членове да се явят. Поканата е 

поставена на мястото  за обявления на адреса 
на управление на сдружението.
4251

1. – Управителният съвет на СК „Ипон-
87“ – гр. Елена, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
и чл. 21 от устава за устройството и дейността на 
клуба свиква общо събрание на сдружението на 
25.08.2022 г. (четвъртък) в 16 ч. в актовата зала 
на СУ „Иван Момчилов“ – гр. Елена, при след-
ния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността 
на клуба и годишен финансов отчет за 2021 г.; 2. 
други. Писмените материали, свързани с дневния 
ред на общото събрание, са на разположение на 
адреса на управление на сдружението. При по-
искване те могат да бъдат предоставени на всеки 
член на  сдружението безплатно. При липса на 
кворум събранието се отлага с един час на същото 
място и при същия дневен ред и ще се проведе 
независимо от броя на явилите се членове.
4294

343. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Пловдив, на основание чл. 81, ал. 2 от 
ЗА свиква извънредно общо събрание на Плов-
дивската адвокатска колегия на 17.09.2022 г. в 9 ч. 
в  аулата  на  Аграрния  университет – Пловдив, 
ул. Менделеев № 12, при следния дневен ред: 1. 
разглеждане и обсъждане на предложение/я за 
закупуване на недвижим/и имот/и; 2. отмяна на 
т. 5 от решение на ОС, проведено на 29.01.2022 г., 
в частта, с която се дава мандат на адвокатския 
съвет да закупи недвижим имот; 3. обсъждане 
на предложение на адвокати за организиране на 
безплатни  годишни  профилактични  прегледи 
за  членовете  на Адвокатската  колегия – Плов-
див, и евентуална актуализация на бюджета за 
финансовата 2022 г. в случай на одобряване на 
предложението; 4. разни.
4219

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Футболен клуб Корница“, 
с. Корница, област  Благоевград,  на  основание 
чл. 26  от  ЗЮЛНЦ,  в  съответствие  с  устава  на 
сдружението  и  решение  на УС  по  протокол  от 
4.07.2022 г.  свиква общо  събрание на членовете 
на сдружението на 31.08.2022 г. (сряда) в 18 ч. в 
с. Корница, ул. Георги Бенковски № 25, община 
Гоце Делчев, област Благоевград,   при следния 
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението; 
2. приемане на нови членове на сдружението; 3. 
избор на УС на сдружението и председател на УС, 
определяне на мандата им. При липса на кворум 
общото събрание ще се проведе  същия ден, на 
същото място  и  при  същия  дневен  ред  в  19 ч. 
независимо  от  броя  на  присъстващите. Всички 
писмени материали, свързани с дневния ред, са 
на разположение в офиса на сдружението от 8,30 
до 17 ч. всеки работен ден.
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