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поземлен имот с идентификатор 57159.123.1: 
овощна градина, собственост на Община Бла-
гоевград – параграф 4, площ преди промяната: 
914 кв. м, площ след промяната: 845 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.126.1: 
лозе, собственост на Община Благоевград – па-
раграф 4, площ преди промяната: 28 898 кв. м, 
площ след промяната: 28 717 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.130.7: 
ливада, собственост на Тодор Стоицов Николов, 
площ преди промяната: 521 кв. м, площ след 
промяната: 448 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.130.8: 
нива, собственост на Тодор Стоицов Николов, 
площ преди промяната: 2088 кв. м, площ след 
промяната: 2043 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.131.1: 
овощна градина, собственост на Община Бла-
гоевград – параграф 4, площ преди промяната: 
6371 кв. м, площ след промяната: 6378 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.132.1: 
овощна градина, собственост на Община Бла-
гоевград – параграф 4, площ преди промяната: 
12 601 кв. м, площ след промяната: 12 593 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.158.537: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Благоевград, площ: 
1095 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.158.749: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 4052 кв. м, площ след промяната: 
4239 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.170.500: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Благоевград, площ преди 
промяната: 6238 кв. м, площ след промяната: 
6201 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.213.539: 
за местен път, собственост на Община Благо-
евград, площ преди промяната: 36 309 кв. м, 
площ след промяната: 36 283 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.217.538: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 29 134 кв. м, 
площ след промяната: 29 037 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.300.1: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 28 475 кв. м, 
площ след промяната: 28 439 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57159.300.496: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Благоевград, площ 
преди промяната: 504 кв. м, площ след промя-
ната: 486 кв. м;

сграда с идентификатор 57159.50.15.1: жи-
лищна сграда – многофамилна, няма данни за 
собственост, площ преди промяната: 145 кв. м, 
площ след промяната: 146 кв. м;

сграда с идентификатор 57159.130.5.1: жи-
лищна сграда – еднофамилна, собственост на 
Динчо Христов Делев, площ преди промяната: 
71 кв. м, площ след промяната: 73 кв. м.

5. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 57159.14.13: 

площ: 1520 кв. м, нива, собственост на Община 
Благоевград;

поземлен имот с идентификатор 57159.47.715: 
площ: 38 кв. м, овощна градина, собственост на 
Община Благоевград.

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

5395

ЗАПОВЕД № РД1635
от 31 август 2021 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. Бяга, с. Исперихово, с. 
Козарско, с. Равногор и с. Розово, община Браци-
гово, гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит 
камък, община Сърница, област Пазарджик.

1. Правоспособните лица, на които се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри, са ЕТ „Геоинженеринг – Николай 
Киров“, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР 
със Заповед № 714 от 6.08.2001 г. на изпълнител-
ния директор на Агенцията по кадастъра, „Гео-
биб“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 
ЗКИР със Заповед № 300-2-284 от 18.09.2002 г. на из-
пълнителния директор на Агенцията по кадастъра, 
и „Пазарджишки териториален кадастър“ – ЕООД, 
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед 
№ 882 от 25.09.2001 г. на изпълнителния директор 
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Пазарджик, Община Брацигово, 
Община Сърница и съответните 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

5396

ЗАПОВЕД № РД1636 
от 31 август 2021 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. Бенковски, с. Долина, 
с. Карапелит, с. Котленци, с. Одринци, с. Орлова 
могила, с. Полковник Свещарово, с. Попгригорово, 
с. Пчелино и с. Славеево, община Добрич – сел-
ска, област Добрич, без териториите, за които 
кадастралната карта и кадастралните регистри са 
одобрени със заповед на началника на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

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 
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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 кадас-
тър – Добрич, общината и съответните 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

5397

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № 677 
от 26 август 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин-
ският съвет – Велико Търново, реши:

1. Включва в Годишния план за привати-
зация за 2021 година и открива процедура за 
приватизация на общински нежилищeн имот 
със стопанско предназначение, представляващ: 
„Поземлен имот с идентификатор 10447.511.680 по 
КККР на гр. Велико Търново, с административен 
адрес: гр. Велико Търново, ул. Крайбрежна № 9, 
за който имот е отреден УПИ ХХI от кв. 281 по 
ПУП – ПР на гр. Велико Търново“ – собственост 
на Община Велико Търново. 

2. Забранява извършването на разпоредител-
ни сделки с имота, сключването на договори с 
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово 
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре-
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на 
менителнични задължения, освен с разрешение 
на общинския съвет.

3. Възлага на общинската агенция за привати-
зация да подготви и осъществи приватизационната 
сделка за имота по установения от закона ред и 
приетите решения от общинския съвет.

За председател: 
Р. Иванов

5510

РЕШЕНИЕ № 678 
от 26 август 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общин-
ският съвет – Велико Търново, реши:

1. Открива процедура за приватизация на 
общински нежилищeн имот със стопанско 
предназначение, представляващ: „Поземлен 
имот с идентификатор 11898.502.30 по КККР на 
с. Войнежа заедно с построена в него сграда с 
идентификатор 11898.502.30.1“ – собственост на 
Община Велико Търново. 

2. Забранява извършването на разпоредител-
ни сделки с имота, сключването на договори с 
предмет имота по т. 1: за придобиване дялово 
участие, за наем, за съвместна дейност, за кре-
дит, за обезпечаване на вземания и поемане на 
менителнични задължения, освен с разрешение 
на общинския съвет.

3. Възлага на общинската агенция за привати-
зация да подготви и осъществи приватизационната 
сделка за имота по установения от закона ред и 
приетите решения от общинския съвет.

За председател: 
Р. Иванов

5511

ОБЩИНА С. КИРКОВО, 
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

ЗАПОВЕД № РД10496 
от 9 септември 2021 г.

На основание чл. 310, ал. 5, чл. 322 от ЗПУО 
и чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 1 от 
ЗМСМА и Решение № 235 от протокол № 19 от 
16.08.2021 г. на Общинския съвет – с. Кирково, 
за закриване на ДГ „Родопска слава“ – с. Горски 
извор, нареждам: 

1. Закривам Детска градина „Родопска сла-
ва“ – с. Горски извор, община Кирково, област 
Кърджали, с адрес на управление с. Горски извор, 
община Кирково, област Кърджали.

2. Трудовите правоотношения със служителите 
от „Родопска слава“ – с. Горски извор, община 
Кирково, област Кърджали, да бъдат уредени при 
условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ.

3. Децата, посещаващи закритата детска гра-
дина, да се пренасочат към ДГ „Мики Маус“ – с. 
Бенковски, община Кирково, област Кърджали, 
като пътуването им да се организира от кмета 
на община Кирково.

4. Задължителната документация на закритата 
детска градина да се предаде за съхранение на ДГ 
„Мики Маус“ – с. Бенковски, община Кирково, 
област Кърджали.

5. След обнародване на настоящата заповед 
да се извърши инвентаризация на имуществото 
на детската градина от комисия, назначена от 
кмета на община Кирково. 

 6. Недвижимото и движимото имущество на 
закритата детска градина е общинска собственост 
и се разпределя със заповед на кмета на община 
Кирково.

На основание чл. 320, ал. 3 от ЗПУО заповед-
та да се обнародва в „Държавен вестник“, като 
същата влиза в сила от деня на обнародването є.

Контрол по изпълнение на заповедта въз-
лагам на Стела Димитрова – началник-отдел 
„ОКЗСДЗСТ“.

Кмет: 
Ш. Сюлейман

5534

2. – Министърът на регионалното развитие и 
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от 
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съоб-
щава, че е издал Заповед № РС-63 от 10.09.2021 г. 
за допълване на Разрешение за строеж № РС-109 
от 18.12.2020 г. (ДВ, бр. 108 от 2020 г.) за обект: 
Път I-1 (Е 79) „Мездра – Ботевград“ ЛОТ 1 от 
км 174+800 до км 194+164.89=194+122, участъци 
от км 184+880 до км 185+820 (Пътен възел „Но-
вачене“) и от км 185+820 и км 191+960 – Надлез 
по общински път SFO 3065 при км 189+267 по 
директно трасе на път I-1. На основание чл. 215, 
ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжал-
ване от заинтересуваните лица пред Върховния 
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