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Министерство на регионалното развитие и благоустройството
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Национален парк
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План за управление

План ’01

План за управление на Национален парк „Рила“ – 2001 - 2010

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

CITES

Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата
фауна и флора

IUCN

Международен съюз за защита на природата и природните ресурси
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ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ПРАВНИЯ АНАЛИЗ
Предметът и обхватът на настоящия правен анализ са определени от поставените в т.
1.16.11 („Собственост и вещни права“) изисквания на утвърденото от министъра на
околната среда и водите Задание за актуализация на Плана за управление на
Национален парк „Рила“ („Заданието“), като обхващат проблемите във връзка със
собствеността на територията на НПР и по-конкретно:
 Проучване и анализ на правният статут на:
 обектите на капиталното строителство, предмет на инвентаризация в т.
1.16.3 от Заданието, като се изследват следните правни характеристики на
обектите: кадастрални данни за обекта, функционално предназначение,
наименование на обекта, техническо описание (вкл. разположение и
параметри) на обекта, вид собственост и титул за собственост, данни за
собственика и ползвателя, документи за наличните вещни права върху
имота, прилежащата техническа инфраструктура към обекта и др.;
 наличните права на ползване върху земи (за изграждане на обекти и др.) и
за ползване върху природни ресурси /води и др./ - заповеди и други
документи за предоставяне на права, срок на правата, икономически
условия и др.
Съгласно Заданието, за целите на анализа следва да се ползват документи и
информация от създадените досиета на обектите на капиталното
строителство, събраната по т. 1.10.1 от Заданието документация за
водоползване и други, предоставени от ДНПР документи и информация.
 Анализ на основните нерешени правни проблеми, свързани със собствеността
в НПР и по-конкретно на проблемите във връзка с:
 поземлените имоти, неправомерно възстановени на частни лица,
юридически лица, поделенията на Българската православна църква и др.,
които съгласно Закона за вероизповеданията имат статут на юридически
лица;
 съществуващи сгради и съоръжения в парка, собственост на частни лица,
общини и организации;
 актуализацията на Акта за изключителна държавна собственост на НПР и
др.
 Проучване и изготвяне на списък относно споровете (ако има такива), с
предмет вещни права върху обекти, разположени на територията на НПР, по
които страна е ДНПР.
 Проучване на възможностите за вписване на държавата като собственик за
обекти, за които няма надеждна информация и документи за собственост, въз
основа на съставени актове за държавна собственост.
 Предложения за процедури за действие за:
 Трансформиране на собствеността
изключителна държавна собственост и

върху

поземлените

имоти

в
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 Уреждане/трансформиране на собствеността върху отделните сгради и
съоръжения в публична държавна собственост съгласно нормативната
уредба.
 Представяне в Част Приложения на:
 Списък по землища на поземлените имоти, неправомерно възстановени
на частни лица, общини и БПЦ;
 Списък по землища на съществуващи сгради и съоръжения в парка със
статут на собственост, различен от публична държавна собственост
(собственост на частни лица, общини, организации и др.);
 Списък по землища на учредените и съществуващи права на ползване
върху земите и горите и водите.
При така определения в Заданието предмет и обхват на правния анализ на практика се
изисква изследване и отговор на въпроса какви са съществуващите права на третите
лица върху поземлените имоти и останалите недвижими имоти /обекти/ в НПР, което от
своя страна налага на първо място разглеждането на законовия статут на НПР и
режима на собствеността в него съгласно приложимото законодателство, а на
следващо място – изследване на отделните права на третите лица, доколкото се
откриват налични данни и документи за такива права, какви са основанията на тези
права, както и преценка доколко тези права са придобити в съответствие и са
съвместими към момента с приложимия общ режим на собствеността в НПР. Това от
своя страна предопределя и структурата на настоящия анализ.
Що се отнася до избрания подход за извършване на анализа, то на първо място следва
да се обърне внимание на някои общи проблеми и трудности, установени в процеса
на изготвяне на анализа, които са свързани преди всичко с надеждността на
източниците и респ. с наличността на необходимите документи за собственост и други
права, въз основа на които следва да се извърши анализа, което от своя страна
предопределя както резултатите от анализа, така и направените в него предложения за
предприемане на необходимите действия от страна на компетентните органи в
съответната област – ДНПР, МОСВ, МРРБ, ДНСК, съответните общински власти и др.
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ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРАВНИЯ АНАЛИЗ И ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ
Като основен проблем при изготвянето на правния анализ следва да се посочи почти
пълната липса на надлежни и достоверни документи относно правата на собственост
върху поземлените имоти и останалите недвижими имоти в НПР, които да послужат за
изготвянето на анализа.
На първо място, още в Плана за управление на Национален парк „Рила“ – 2001 - 2010
(„План ’01“) в Раздел II („Предписания“), Част 6.0 („Тригодишен план за действие по
Плана за управление на НП „Рила“), т. 5.5.9 е предвидена Програма за уреждане на
собствеността на сгради и съоръжения съгласно действащата нормативна уредба с
два проекта, които е следвало да бъдат реализирани в рамките на двугодишен период:
(i) Проект „Паспортизация и изясняване статута на собствеността на съществуващите
сгради и съоръжения“ и (ii) Проект „Определяне на сградите и съоръженията частна
собственост, включително на търговски дружества и изготвяне на програма за
трансформиране на собствеността в публична държавна собственост включително
чрез предоставяне на концесии“. Не разполагаме с информация дали така
предвидената програма със съответните проекти в План ’01 е реализирана, като към
момента не са ни предоставени данни или резултати от така предвидените проекти,
които биха могли да послужат за целите на изготвянето на настоящия анализ.
На следващо място, във връзка с извършването на преките геодезически заснемания на
терен на поземлените имоти и на останалите обекти на територията на НПР, се
установяват следните трудности и проблеми:
 За значителна част от имотите липсват партиди в имотния регистър при
Агенцията по вписванията, което би могло да послужи като отправна точка за
събирането на надлежни данни относно собствеността и другите права върху
тях (ограничени вещни права, наеми, искови молби и т.н.);
 При проверките на обектите на място във връзка с геодезически заснемания
са представени документи за собственост и други права само на една
малка част от обектите. Въпреки обещанията за последващо съдействие и
предоставяне на документите впоследствие, такива документи не са
предоставени;
 При извършването на геодезическите заснемания на терен се установява, че
дори в случаите, когато са налице документи за собственост за някоя от
сградите в съответния поземлен имот (напр. за хижа), то на територията на
същия поземлен имот има множество други сгради, пристройки и
съоръжения, за които няма никакви документи за собственост и/или за каквито
и да било други права (столови, складови и обслужващи помещения,
тоалетни, чешми, трафопостове и др.);
 Не е представена почти никаква строителна документация за обектите и
съоръженията на територията на НПР, която също би могла в известна степен
да послужи като индикация за правата върху тях;
 Голяма част от обектите и съоръженията изобщо не са нанесени в
кадастралните карти и кадастралните регистри, тъй като това би следвало да
бъде заявено от съответните собственици, а предвид липсата на документи за
собственост в повечето случаи или бездействие на собствениците, това не е
било направено своевременно.
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Поради така изложените причини, свързани с липсата на надлежно представени
документи за собственост и други права върху обектите в НПР, настоящият правен
анализ е изготвен и се базира основно на официалните данни от Картата на
кадастралния регистър („ККР“) и Картата на възстановената собственост („КВС“),
актуални съответно към 22.05.2015 г. и 04.06.2015 г., тъй като към настоящия момент тези
данни, от една страна, отразяват най-точно действителното фактическо състояние на
обектите в НПР, а от друга страна би могло да се каже, че тези данни имат и най-висока
достоверност в сравнение с всички останали източници. Освен това тези данни
обединяват информацията за имотите, собствениците и носителите на други права
върху обектите съгласно чл. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (Обн. ДВ. бр.
34 от 25.04.2000 г., посл. изм. ДВ. бр. 61 от 11.08.2015 г.) и чл. 10 от Наредба №
49/05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост, издадена от
Министерството на земеделието и горите (Обн. ДВ. бр.102 от 19.11.2004г., посл. изм. и
доп. ДВ. бр. 59 от 04.08.2015 г.), с уговорката че съгласно чл. 6, ал. 2 ЗКИР релевантни за
правото на собственост и другите вещни права са данните в имотния регистър и при
разминаване с данните на кадастъра, каквото би могло да има на практика, за
правнорелевантни следва да се считат данните от имотния регистър.
В тази връзка за обектите, за които при извършването на място на геодезическите
заснемания или впоследствие са представени надлежни документи за собственост,
правният анализ се основава на така представените документи. В случай че такива
документи за собственост и/или други права върху поземлените имоти и останалите
обекти в НПР са били налични, но не са били представени за целите на анализа, то
изводите и препоръките в анализа биха могли да бъдат различни и да претърпят
съответното изменение.
Не на последно място, отново във връзка с извършените геодезическите заснемания на
място, следва да се отбележи и това, че са установени редица явни фактически грешки
при извършването на предходни заснемания и нанасянето на съответните обекти в
кадастралните карти и кадастралните регистри, вкл. по отношение определянето на
външната граница на НПР. От страна на геодезическия екип са подготвени съответните
преписки за попълването на липсващите обекти в кадастъра, както и за нанасяне на
необходимите корекции с оглед създаване на актуален цифров модел за територията
на НПР, но тези корекции биха могли да доведат до спорове със съответните
собственици на поземлени имоти, засегнати от измененията, тъй като част от
актуалните съгласно замерването граници на НПР минават през частни имоти.
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I. ЗАКОНОВ СТАТУТ И РЕЖИМ НА СОБСТВЕНОСТ В НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“
1. ЗАКОНОВ СТАТУТ
1.1. Статут на Национален парк „Рила“ и на разположените в него резервати
Съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с Приложение
№ 1 към чл. 8, ал. 1 от Закона за защитените територии понастоящем Национален парк
„Рила“ има статута на парк с национално значение (национален парк) – изключителна
държавна собственост.
Със Заповед № 114/24.02.1992 г. на министъра на околната среда Парк “Рила” на
основание чл. 17 и чл. 22 от тогава действащия Закон за защита на природата (Обн. ДВ.
бр. 47 от 16.06.1967 г., отм. ДВ. бр. 77 от 09.08.2002 г.) и с цел „да се запазят завинаги в
полза на обществото комплекси от саморегулиращи се екосистеми и присъщото им
видово разнообразие, местообитания на редки и застрашени видове и съобщества,
характерни и забележителни пейзажи и обекти на неживата природа, които имат
световно значение за науката и културата“, е обявен Народен парк „Рила“ с обща
площ 107 923,7 ха в Рила планина на територията на дванадесет общини от тогавашните
Пловдивска област и Софийска област.
С приемането на Закона за защитените територии през 1998 г. (Обн. ДВ. бр. 133 от
11.11.1998 г.) паркът е включен в Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 ЗЗТ, с което е
определен за парк с национално значение (национален парк) и изключителна
държавна собственост, тъй като служи за задоволяване на обществени потребности с
общонародна значимост. В § 2, ал. 1 от ПЗР на ЗЗТ е предвидено в срок до една година
от влизането в сила на закона Народен парк „Рила“ да се прекатегоризира в
национален парк с граници, определени по реда на глава трета от ЗЗТ.
Със Заповед № РД-397/15.10.1999 г. на министъра на околната среда и водите, издадена
на основание чл. 42, ал. 5 във вр. чл. 18, чл. 41, ал. 2, 3 и 4 и § 2, ал. 1 от ПЗР на ЗЗТ,
Народен парк „Рила“ е прекатегоризиран в Национален парк „Рила“, като площта му е
определена на 81 046,0 ха. на територията на четири области (Пазарджик, Софийска
област, Кюстендил и Благоевград) и единадесет общини (Благоевград, Симитли, Разлог,
Белица, Якоруда, Белово Костенец, Долна баня, Самоков, Сапарева баня и Дупница).
Останалата част, включваща горския фонд и високопланинските пасища и ливади от
община Рила, област Кюстендил, с площ 27 370,7 ха, е прекатегоризирана в Природен
парк “Рилски манастир” със Заповед № РД-310/26.06.2000 г. на министъра на околната
среда и водите.
Категоризирането на Национален парк „Рила“ („НПР“) като „национален парк“
съответства на ІІ-ра категория защитени територии, съгласно изискванията на
Международния съюз за защита на природата и природните ресурси („IUCN“).
В НПР има 4 резервата – „Парангалица“, „Скакавица“, „Ибър“ и „Централен Рилски
резерват“ с обща площ съгласно заповедите им за обявяване – 16 222,1 ха, от която 16
132,7 ха горски фонд и 89,4 ха високопланински ливади и пасища. Териториите със
статут на резервати възлизат на 20 % от общата територия на парка. В тях се опазват
стриктно биотични комплекси с висока консервационна значимост. Съгласно чл. 20 ЗЗТ
резерватите, попадащи на територията на НПР, запазват режимите си, определени със
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заповедта за обявяването им, като категоризацията им съответства на I-ва категория
защитена територия по IUCN.
Всички резервати и НПР като цяло са включени в „Списъка на ООН на националните
паркове и еквивалентните на тях резервати”. Два от резерватите -“Парангалица” и част
от “Централен Рилски резерват”, са вписани в “Списък на биосферните резервати” на
Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (UNESCO) в
рамките на програмата “Човек и биосфера”.
Със Закона за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр. 77 от 09.08.2002 г., посл. изм.
ДВ. бр. 61 от 11.08.2015 г.) са въведени разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета
за опазване на естествените местообитания и дивата флора и фауна и Директива
79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. Предвижда се изграждането
на Национална екологична мрежа, включваща защитени зони като част от
Европейската екологична мрежа "НАТУРА 2000", в които могат да участват защитени
територии. С Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет („МС“) за приемане
на списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на списък на защитените
зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна цялата
територия на Национален парк „Рила“ и попадащите в него резервати е включена в
защитените зони по "НАТУРА 2000" и по двете Директиви (код BG0000495).
Съгласно чл. 46 и сл. ЗЗТ управлението и контрола на защитените територии
Национален парк „Рила“ и резерватите се осъществяват от Министерството на
околната среда и водите и Дирекция „Национален парк Рила“.
1.2. Режим на опазване и ползване на Национален парк „Рила“
Режимът на опазване и ползване на НПР е определен в чл. 21 ЗЗТ. В НПР се забраняват:
 строителство, освен на туристически заслони и
питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради
на управлението на парка и обслужването на
комуникации, ремонт на съществуващите сгради,
съоръжения;

хижи, водохващания за
и съоръжения за нуждите
посетителите, подземни
пътища, спортни и други

 производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни
дейности в горите, земите и водните площи;
 извеждане на голи сечи;
 използване на изкуствени торове и други химически средства;
 внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;
 паша на кози, както и пашата в горите извън ливадите и пасищата;
 събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на
определени места;
 събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;
 нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения,
техните брегове и прилежащи територии;
 дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността
на животинските видове;
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 спортен риболов и риборазвъждане на определени места;
 замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;
 бивакуване и палене на огън извън определените места;
 намеса в биологичното разнообразие;
 събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни
цели;
 други дейности, определени със заповедта за обявяване на защитената
територия и плана за управление.
1.3. Режим на опазване и ползване на резерватите
Режимът на опазване и ползване на резерватите е определен в чл. 17 ЗЗТ. В резерватите
се забраняват всякакви дейности, освен:
 тяхната охрана;
 посещения с научна цел;
 преминаването на хора по маркирани пътеки, включително с образователна
цел, определени със заповед на министъра на околната среда и водите
 събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или
за възстановяването им на други места в количества, начини и време,
изключващи нарушения в екосистемите – след съгласуване с министъра на
околната среда и водите или с оправомощени от него длъжностни лица;
 потушаване на пожари;
 санитарни мероприятия в горите, увредени вследствие на природни бедствия
и каламитети след съгласуване с министъра на околната среда и водите или
с оправомощени от него длъжностни лица, издадено след положително
научно становище от Българската академия на науките и положително
решение на Националния съвет по биологичното разнообразие.
1.4. Статут на Национален парк „Рила“ и резерватите съгласно международни
актове
Национален парк „Рила“ и разположените на негова територия резервати се
управляват в съответствие с поетите ангажименти съгласно Правото на Европейския
съюз за природозащита и околна среда (EU Nature Protection and Environmental Acquis),
както и в съответствие с редица международни договори и конвенции, по които
Република България е страна, като:
 Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания
и дивата флора и фауна, която цели осигуряване разнообразието на
видовете, чрез запазване на техните природни местообитания, както и
възстановяване на тяхното благоприятно състояние. Държавите трябва да
съхранят приоритетни природни местообитания в тяхното естествено
състояние. Местообитанията трябва да се опазват в рамките на Единна
екологична мрежа, като се обявяват за специални защитени територии и се
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изготвят и прилагат планове за тяхното управление. Република България е
въвела разпоредбите на Директива 92/43/ЕИО на Съвета чрез ЗБР.
 Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици, която
изисква мерки за опазване, поддържане и възстановяване на необходимите
по разнообразие и площ местообитания на дивите птици. Република България
е въвела разпоредбите на Директива 79/409/ЕИО на Съвета чрез ЗБР.
 Конвенция за биологичното разнообразие (Обн. ДВ. бр. 19 от 02.03.1999 г.),
чиито основни цели са опазване на биологичното разнообразие и устойчиво
използване на неговите компоненти.
 Програмата “Човек и биосфера” на ЮНЕСКО. С Решение на бюрото на
Международния съвет за координация на програмата „Човек и биосфера“
към ЮНЕСКО от 01.03.1977 г. резерватът „Парангалица“, който след
създаването на НПР се намира изцяло на негова територия, е включен като
неразделна част от международната мрежа на биосферните резервати.
Тази мрежа има за цел да опази природата и да насочи научните
изследвания в полза на човека. Териториите от мрежата се управляват по
интегриран начин и се определят като специални места за хората и
природата.
 Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните
местообитания /Бернска конвенция/ на Съвета на Европа (Обн. ДВ. бр. 23 от
10.03.1995 г.), която изисква да се вземат мерки за осигуряване запазването на
природните местообитания на дивите видове от флората и фауната, както и
за запазването на застрашените от изчезване природни местообитания.
Договарящите страни се задължават да обръщат специално внимание на
защитата на области, които са важни за мигриращите видове, като райони за
зимуване, събиране, хранене и размножаване.
 Конвенция за опазване на мигриращите видове диви животни /Бонска
конвенция/ (Обн. ДВ. бр. 16 от 25.02.2000 г.), която изисква съхраняване и
възстановяване на местообитанията на мигриращите видове, като от
държавите се изисква да предотвратяват и отстраняват вредните влияния от
дейности или пречки, затрудняващи миграцията на видовете.
 Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата
фауна и флора CITES /Вашингтонска конвенция/ (Обн. ДВ. бр. 6 от 21.01.1992
г., изм. ДВ. бр. 107 от 13.12.2013 г.), която цели опазване на определени видове
от прекомерна експлоатация чрез международна търговия и др.
2. СОБСТВЕНОСТ
2.1.

Общ режим на изключителната държавна собственост

Конституцията на Република България предвижда, че парковете с национално значение,
определени със закон, са изключителна държавна собственост (чл. 18, ал. 1 КРБ).
В тази връзка още със Заповед № 114/24.02.1992 г. на министъра на околната среда,
издадена на основание чл. 17 и чл. 22 от тогава действащия Закон за защита на
природата (Обн. ДВ. бр. 47 от 16.06.1967 г., отм. ДВ. бр. 77 от 09.08.2002 г.), Парк “Рила” е
обявен за Народен парк „Рила“ с обща площ 107 923,7 ха в Рила планина на
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територията на две области (тогавашните Пловдивска област и Софийска област) и
дванадесет общини.
От 01.06.2006 г. е в сила Закона за държавната собственост (Обн. ДВ. бр. 44 от 21.05.1996
г.), съгласно който обектите, изключителна държавна собственост съгласно
Конституцията на Република България, са публична държавна собственост (чл. 2, ал. 2,
т. 1 ЗДС в ред. към 01.06.2006 г.). Те не могат да се отчуждават, да се обременяват с
вещни права, както и да се придобиват по давност (чл. 7, ал. 1 ЗДС в ред. към
01.06.2006 г.). Актовете за недвижими имоти – изключителна държавна собственост, се
съставят в два екземпляра от служба "Държавна собственост" на Министерството на
финансите (чл. 69 ЗДС в ред. към 01.06.2006 г.).
На основание чл. 18 КРБ, чл. 69 ЗДС и Заповед № 114/24.02.1992 г. на министъра на
околната среда Народен парк „Рила“ е актуван като изключителна държавна
собственост с Акт за държавна собственост (АДС) № 2/16.01.1997 г. за цялата си
площ от 107 323.7 ха, в това число 67 358.7 ха горски фонд и 40 565.0 ха –
високопланински пасища и ливади.
Впоследствие Народен парк „Рила“ е включен като парк с национално значение в
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 ЗЗТ през 1998 г. и във връзка с чл. 18, ал. 1 КРБ е
определен като изключителна държавна собственост. С § 2, ал. 1 от ПЗР на ЗЗТ е
предвидено в срок до една година от влизането в сила на ЗЗТ паркът да се
прекатегоризира в национален парк с граници, определени по реда на глава трета от
ЗЗТ. Прекатегоризацията е извършена със Заповед № РД-397/15.10.1999 г. на министъра
на околната среда и водите, като след нея общата площ на Национален парк „Рила“ е
определена на 81 046.0 ха, от които горски фонд 53481.0 ха и 27 656.0 ха
високопланински пасища и ливади, попадаща на територията на четири области
(Пазарджик, Софийска област, Кюстендил и Благоевград) и единадесет общини
(Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Белово Костенец, Долна баня,
Самоков, Сапарева баня и Дупница). Останалата част, включваща горския фонд и
високопланинските пасища и ливади от община Рила, област Кюстендил, с площ 27
370,7 ха е прекатегоризирана в Природен парк “Рилски манастир” със Заповед № РД310/26.06.2000 г. на министъра на околната среда и водите.
По този начин, в съответствие с чл. 18. ал. 1 КРБ, е определен видът на собствеността на
цялата територията в границите на парка – изключителна държавна собственост.
Такива са земите, горите и водните площи, разположени на територията на НПР.
За пълнота на изложението относно режима на изключителната държавна собственост
към момента следва да се отбележи, че обектите и имотите - изключителна държавна
собственост, не могат да се обявяват за частна държавна собственост (чл. 6, ал. 3
ЗДС), не могат да бъдат обект на разпореждане и не могат да се придобиват по
давност (чл. 7, ал. 1 ЗДС).
Съгласно чл. 7, ал. 5 ЗДС в случаите и при условията, определени със закон, с решение
на Министерския съвет върху имоти - изключителна и публична държавна собственост,
може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за: (i)
изграждане на национален обект; (ii) трайно задоволяване на обществени потребности;
(iii) изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, непопадащи в
първите две хипотези – когато няма друга техническа възможност или когато друго
техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.
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Особени режими на учредяване на ограничени вещни права има предвидени и в
редица специални закони.
Така например в Закона за енергетиката (Обн. ДВ. бр. 107 от 09.12.2003 г., посл. изм. и
доп. ДВ. бр. 56 от 24.07.2015г.) е предвидено, че когато изграждането или разширението
на площадкови и/или линейни енергийни обекти, както и на надземни и подземни
хидротехнически съоръжения за производство на електрическа енергия или на части от
тях и на свързаните с производството съоръжения и площадки за депониране на
производствени отпадъци се извършва върху имот - държавна собственост,
компетентните държавни органи учредяват в полза на лицето, което ще изгражда и
експлоатира енергийния обект, възмездно право на строеж върху земята по реда на
ЗДС без търг или конкурс. При учредяване на такива ограничени вещни права върху
имоти - публична собственост, за национални обекти се прилага съответно редът за
частна държавна или частна общинска собственост, доколкото друго не е предвидено в
закон (чл. 62, ал. 1 и 6 ЗЕ).
При разширение на съществуващи и при изграждане на нови въздушни и подземни
електропроводи, на надземни и подземни хидротехнически съоръжения за
производство на електрическа енергия, топлопроводи, газопроводи, нефтопроводи и
нефтопродуктопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират
енергийния обект възникват сервитути, а при учредяването им върху имоти - публична
собственост, за национални обекти се прилага съответно редът за частна държавна или
частна общинска собственост, доколкото друго не е предвидено в закон (чл. 64, ал. 1 и
10 ЗЕ).
Освен това имотите - публична държавна собственост, не могат да се използват не по
предназначение и да се предоставят на трети лица, като поначало правото на
ползване/експлоатация върху обектите – изключителна държавна собственост може
да се предоставя или чрез концесия, като понастоящем това трябва да става по реда
на Закона за концесиите (Обн. ДВ. бр. 36 от 02.05.2006 г., посл. изм. ДВ. бр. 14 от
20.02.2015г.), или чрез публично-частно партньорство по смисъла на Закона за
публично-частното партньорство (Обн. ДВ. бр.45 от 15 Юни 2012г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от
15 Февруари 2013 г.).
Отделни имоти или части от имоти - публична държавна собственост, могат да се
отдават под наем чрез търг за срок до 10 години, при условие че се използват
съобразно предназначението им и не се възпрепятства осъществяването на
дейностите, за които са предоставени за управление (чл. 16, ал. 2 ЗДС), а при
определени условия – и без търг.
2.2.

Реституционни закони

Междувременно, след приемането на Конституцията на Република България от 1991 г.,
са приети реституционни закони, които позволяват възстановяване на гражданите на
правото на собственост върху недвижимите имоти, национализирани през социализма.
Такива са Законът за собствеността и ползването на земеделските земи (Обн. ДВ. бр. 17
от 01.03.1991 г.) и Законът за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горския фонд (Обн. ДВ. бр. 110 от 25.11.1997 г.)
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В приетите реституционни закони (ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ) обаче са създадени нормативни
забрани за възстановяване правото на собственост върху земи и гори, включени в
границите на народните паркове преди приемането на ЗЗТ и съответно в границите на
националните паркове след прекатегоризацията на народните паркове по реда и
условията на ЗЗТ.
Така например още от самото си приемане през 1991 г. ЗСПЗЗ предвижда, че не се
възстановяват правата на собственици върху земеделски земи, включени в резервати,
определени по реда на Закона за защита на природата, както и другите защитени
природни територии с национално и международно природоохранно значение,
включително и земите, под и върху които се намират неотделими от тях археологически
обекти и паметници на културата. Такива собственици се обезщетяват, като им се
заплаща равностойността на земята или им се предостави от държавния или
общинския поземлен фонд равностойна земя от същото или съседно землище, а с
тяхно съгласие - в друго землище (чл. 24, ал. 3 и 4, впоследствие ал. 4 и 5 ЗСПЗЗ). В тази
връзка със Заповед № 988/04.11.1993 г. на министъра на околната среда и водите (Обн.
ДВ. бр. 97 от 16.11.1993г.) именно с оглед прилагането на забраната по чл. 24, ал. 4
ЗСПЗЗ Народен парк „Рила“ е обявен за защитен природен обект с международно
значение (т. I.2 от Заповедта). Следователно евентуални възстановявания на земеделски
земи в границите на Народен парк „Рила“ след определянето му за защитен природен
обект с международно значение биха били в нарушение на забраната по ЗСПЗЗ.
Впоследствие, с приемането на ЗЗТ (Обн. ДВ. бр. 133 от 11.11.1998 г.), чл. 24, ал. 4 от
ЗСПЗЗ се изменя, като вече предвижда, че не се възстановява правото на собственост
върху земеделски земи, включени в паркове с национално значение и природни
резервати - изключителна държавна собственост, определени по реда на ЗЗТ, както и
върху земите, под и върху които се намират неотделими от тях археологически обекти.
Тази редакция е в сила и към момента.
Що се отнася до условията и редът за възстановяване на собствеността върху горите
и земите от горския фонд, то те се уреждат със ЗВСГЗГФ. Още със самото му
приемане през 1997 г. е предвидено, че собствениците се обезщетяват при
несъществуващи или невъзстановими стари реални граници с равни на отнетите им по
площ гори и от държавния горски фонд, а при съществуващи или възстановими стари
реални граници – и с еднакви по вид и произход гори – в случаите, когато върху техните
имоти са разположени или самите имоти представляват гори – изключителна държавна
собственост. Впоследствие, с приемането на ЗЗТ, е създадена и нормата на §4а от ПЗР
на ЗВСГЗГФ, съгласно която поземлените комисии се произнасят по искания за
възстановяване на гори и земи, попадащи в границите на националните паркове, след
определянето на границите по §4 от Закона за защитените територии.
От 2009 г. обща забрана за възстановяване на собствеността върху имоти – публична
(респ. изключителна) държавна собственост вече се съдържа и в ЗДС (чл. 7, ал. 4 в ред.
към ДВ, бр. 17 от 2009 г.).
2.3.

Собственост на поземлените имоти в Национален парк „Рила“

За територията на парка има изготвени Кадастрални карти и регистри (ККР) за 11
землища, а за 14 землища има Карта на възстановената собственост (КВС) –
земеразделяне и гороразделяне.
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Въпреки че собствеността в НПР би следвало да е 100 % изключителна държавна
собственост, данните от ККР и КВС, както и извършените на място геодезически
замервания показват, че на територията на парка има всякакви различни видове
собственост – изключителна държавна собственост, публична държавна собственост,
частна държавна собственост, публична общинска собственост, собственост,
стопанисвана от общини, собственост на обществени организации, частна
собственост на физически и юридически лица, както и неустановена собственост.
В табличен вид разпределението по вид собственост и начин на трайно ползване е
следното:
Собственост на поземлените имоти в парка:
 Държавна публична
- 42 776.8 ха
 Изключителна държавна
- 34 758.5 ха
 Държавна частна
263.2 ха
 Общинска публична
121.4 ха
 Неустановена
64.4 ха
 Частна
1.9 ха
 Стопанисвано от общини
0.6 ха
 Обществени организации
0.2 ха
Площи по Начин на трайно ползване:
 Смесено ползване
 Естествени пасища и ливади
 Пасища, мери и ливади
 Храсти и затревени територии
 Полски пътища, прокари и просеки
 Маломерни
неземеделски
територии
 Горски територии
 Горски ливади и пасища
 Зони за спорт и отдих
 Застроени площи извън населени
места
 Реки и речни корита
 Езера, язовири и блата
 Пътища с трайна настилка и
прилежащи територии
 Пясъци, чакъл и голи скали
 Области с бедна растителност
Общо:

0.268
- 9 045.286
- 42 683.290
- 32 624.813
349.766
11.183
- 417 805.666
- 21 210.240
28.985
148.365
-

115.826
2 457.802
483.739

- 157 325.914
- 94 980.637
- 779 271.562

Данни за собствеността по землища в наличните Кадастрални карти и Карти на
възстановената собственост са представени в Приложение 1.4., Табл. 1.4. – 1.
Съгласно данните от ККР и КВС общата площ поземлените имоти на територията на
НПР, чиято собственост принадлежи на трети лица, различни от държавата, е 1 240 ха, от
които: 1 214 ха (18 имота) е публична общинска собственост, 0,2 ха (1 имот) – на
обществени организации, 1,9 ха (2 имота) - на частни лица и 0,6 ха (1 имот) е
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стопанисван от общини. Подробен Списък по землища на поземлени имоти,
собственост на трети лица, попадащи на територията на НП "Рила" е представен в
Приложение 1.4.
Освен това при теренните геодезически заснемания, трасиране границата на НПР и
анализ на цифровите модели на Кадастралната карта и регистри и Картата на
възстановената собственост са установени и някои явни фактически грешки.
За 7 землища с общо 36 имота явните фактически грешки касаят Кадастралните карти
и регистри, където не са отразени коректно актуалните Карти на възстановената
собственост, преди те да бъдат отменени, а именно имоти с идентификатор:
 общ. Белица, землище гр. Белица
03504.1.40, 03504.1.45, 03504.1.46, 03504.1.47, 03504.1.48, 03504.1.49, 03504.1.50,
03504.1.95, 03504.1.130, 03504.1.682, 03504.1.683, 03504.1.684, 03504.1.685,
03504.1.687, 03504.1.688, 03504.1.691, 03504.1.692, 03504.1.975, 03504.69.336,
03504.308.207, 03504.308.321 и 03504.902.110 по ККР
 общ. Симитли землище с.Долно Осеново
22753.0.373 по КВС
 общ. Дупница, землище с. Бистрица
04220.100.20 и 04220.100.23 по ККР
 общ. Дупница, землище с. Самураново
65245.8.1, 65245.8.2 и 65245.8.6 по ККР
 общ. Сапарева баня, землище гр.Сапарева баня
65365.210.237 по ККР
 общ. Самоков, землище с.Радуил
61604.24.168 и 61604.41.135 по ККР
 общ. Самоков, землище гр.Самоков
65231.920.7, 65231.920.177, 65231.920.185, 65231.920.187 и 65231.920.310 по ККР
За тези грешки се изготвят преписки за изменение на Кадастралната карта до
съответните служби по Геодезия, картография и кадастър с цел процедиране за
отстраняването им.
Анализът на собствеността върху поземлените имоти в НПР показва наличието на две
основни групи проблеми – наличие на собственост, различна от публична държавна
собственост, както и наличие на явни фактически грешки, които касаят Кадастралните
карти и регистри, където не са отразени коректно актуалните Карти на възстановената
собственост, преди те да бъдат отменени.
2.4.

Собственост върху сгради и съоръжения в Национален парк „Рила“

Съгласно данните от Кадастралните карти и регистри и Картите на възстановената
собственост, а така също и в хода на геодезическите замервания на терен, се
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констатира, че собствеността върху сгради и съоръжения на територията на НПР
принадлежи на различни лица – на държавата, на обществени организации, на
общините и на частни физически и юридически лица.
Подробен анализ на собствеността по обекти и собственици/ползватели на обекти, за
които са събрани данни, респ. документи за собственост, ще бъде извършен в Раздели
II и IV от настоящия анализ.
Като основни проблеми, свързани със собствеността върху сградите и съоръженията в
НПР обаче, би могло да се обобщи следното:
 При проверките на обектите на място във връзка с геодезически заснемания
са представени документи за собственост и други права само на една
малка част от обектите. Въпреки обещанията за последващо съдействие и
предоставяне на документите впоследствие, такива документи не са
предоставени;
 При извършването на геодезическите заснемания на терен се установява, че
дори в случаите, когато са налице документи за собственост за някоя от
сградите в съответния поземлен имот (напр. за хижа), то на територията на
същия поземлен имот има множество други сгради, пристройки и
съоръжения, за които няма никакви документи за собственост и/или за каквито
и да било други права (столови, складови и обслужващи помещения,
тоалетни, чешми, трафопостове и др.);
 Не е представена почти никаква строителна документация за обектите и
съоръженията на територията на НПР, която също би могла в известна степен
да послужи като индикация за правата върху тях;
 Голяма част от обектите и съоръженията изобщо не са нанесени в
кадастралните карти и кадастралните регистри, тъй като това би следвало да
бъде заявено от съответните собственици, а предвид липсата на документи за
собственост в повечето случаи или бездействие на собствениците, това не е
било направено своевременно;
Следователно основният нерешен проблем във връзка със сградите и съоръженията на
територията на НПР е липсата на достатъчно информация относно собствеността и
ползването на тези обекти, както и липсата на надлежни документи за тяхното
изграждане, право на собственост и ползване.
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II. ПРАВЕН СТАТУТ НА ОБЕКТИТЕ НА КАПИТАЛНОТО СТРОИТЕЛСТВО
1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Съгласно т. 1.16.11 от Заданието настоящият правен анализ следва да обхване обектите
на капиталното строителство, предмет на инвентаризацията по т. 1.16.3 от Заданието.
При така очертания предметен обхват на анализа за неговото изготвяне се налага
използването на информацията, събраните данни и документите от извършената
инвентаризация. За улеснение и с цел избягване на евентуални разминавания и
противоречия между използваната информация по настоящия анализ и информацията
от инвентаризацията настоящият анализ използва като свои приложения, като запазва
тяхната номерация.
Като обща информация относно инвентаризацията на обектите на капиталното
строителство следва да се има предвид, че при геодезическите дейности на терен е
извършена проверка на сгради, отразени в ККР и КВС, като са открити общо 73 обекта,
налични в картите. За 19 обекта е установено, че са погрешно нанесени, което е
наложило извършването на ново измерване, за да могат обектите да бъдат вярно
отразени в картите и регистрите. Изготвени са и скици-проекти за допълване на
липсващите сгради в картите и регистрите.
На база подадена информация от Дирекция Национален парк “Рила” и след
геодезически измервания на терен е изготвен Списък на обектите на капиталното
строителство и съоръжения на територията на Национален парк „Рила“. В списъка са
посочени в кой парков участък се намира съответният обект, какво е наименованието
на обекта и предназначението на сградата, както и координати на съответния обект в
координатна система 2005 г. Общия брой сгради и съоръжения по Списъка е 818 бр.
(Приложение № 2 към настоящия правен анализ, представляващо Приложение № 6 към
….).
Отделно от Списъка на обектите на капиталното строителство и съоръжения на
територията на НПР е изготвен и Списък на обекти – хижи, почивни бази и заслони на
територията на Национален парк „Рила“ с посочване местоположението на съответния
обект по паркови участъци, собственост/ползване (на база на предоставена
информация от ползвателите и представени документи в някои случаи), както
координатите на обекта в координатна система 2005 г. (Приложение № 3 към
настоящия правен анализ, представляващо Приложение № 7 към ….).
За посочените сгради в Списъка са изготвени паспорти с информация за:
идентификационен номер по кадастралните карти, местоположение, собственост,
етажност, застроена площ, брой легла (за хижи и заслони), конструкция, брой
помещения, техническа инфраструктура за сградата и др. данни, видно от 24 бр.
Технически паспорти (Приложение № 4 към настоящия правен анализ, представляващо
Приложение № 8 към ….).
За липсващите сгради в Списъка на обектите на капиталното строителство и
съоръжения на територията на Национален парк „Рила“ са изготвени Преписки с
необходимите скици – проект (Приложение № 5 към настоящия правен анализ,
представляващо Приложение № 4 към ….), на база на които ще се актуализира
действащата ККР и КВС за сградите на територията на парка.
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За пълнота на изложението следва да се обърне внимание и на това, че за всички
нефункциониращи, изоставени в т.ч. и съборени сгради също са извършени
геодезически измервания, които са отразени чрез координати в ГИС за територията на
парка и е изготвен Списък на изоставени, полуразрушени и разрушени сгради и
съоръжения с описание в кой парков участък са, наименование на обекта и
координати на същия в Координатна система 2005г (Приложение № 6 към настоящия
правен анализ, представляващо Приложение № 5 към ….).
Така събраната в табличен вид информация съдържа изискуемата по т. 1.16.11 от
Заданието информация във връзка с правната идентификацията на обектите на
капиталното строителство, но се налагат следните изводи:
 При проверките на обектите на място във връзка с геодезически заснемания
са представени документи за собственост и/или други вещни или
облигационни права само на малка част от обектите (предимно за
използваните хижи, заслони и почивни бази). Въпреки обещанията за
последващо съдействие и предоставяне на документите впоследствие, такива
документи не са предоставени. В основната си част информацията за
собствеността и титула за собственост, както и данните за собственика и
ползвателя, са представени от самите ползватели на съответните обекти, но
без тези твърдения да са подкрепени с необходимите документи. Поради тази
причина по наше мнение се налага допълнително изясняване на статута на
собствеността на обектите като част от една по-обширна програма по
установяването, поддържането и евентуално – трансформирането на
собствеността върху обектите на капиталното строителство, мерки за което
ще бъдат предложени по-долу в Раздел VII от настоящия анализ.
 При извършването на геодезическите заснемания на терен се установява, че
дори в случаите, когато са налице документи за собственост за някоя от
сградите в съответния поземлен имот (напр. за хижа), то на територията на
същия поземлен имот има множество други сгради, пристройки и
съоръжения, за които няма никакви документи за собственост, за строеж
и/или за други права (столови, складови и обслужващи помещения, тоалетни,
чешми, трафопостове и др.);
 Почти липсва строителна документация за обектите и съоръженията на
територията на НПР, която също би могла в известна степен да послужи като
индикация за правата върху тях;
 Множество сгради и съоръжения са изоставени, полуразрушени или напълно
разрушени, което ги прави негодни и опасни за ползване;
 Голяма част от обектите и съоръженията изобщо не са нанесени в
кадастралните карти и кадастралните регистри, тъй като това би следвало да
бъде заявено от съответните собственици, а предвид липсата на документи за
собственост в повечето случаи или бездействие на собствениците, това не е
било направено своевременно. В тази връзка от страна на геодезическия екип
са изготвени съответните скици – проекти за актуализиране на действащата
ККР и КВС за сградите на територията на парка, но това би могло да стане
едва след изясняване на собствеността върху тях, за да се определи и за чия
сметка ще бъдат таксите и разноските по процедурата. В този смисъл от
Консорциум „Рила Консултанти“ до ДНП е изпратено Писмо вх. № УУНПР-9200-909/29.09.2015 г.
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2. ПРАВЕН АНАЛИЗ НА ОБЕКТИТЕ СЪГЛАСНО ПРЕДОСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ
В настоящата точка ще бъде извършен правен анализ на собствеността върху
обектите на капитално строителство, за които в хода на извършване на геодезическите
заснемания са представени документи за собственост и/или други документи,
удостоверяващи наличието на вещни и/или облигационни права върху обектите. В
основната си част това са документи, касаещи наличните хижи, заслони и почивни бази
на територията на НПР, както и обекти, собственост на „Националната електрическа
компания“ ЕАД („НЕК“ ЕАД). Като цяло обаче следва да се обърне внимание, че
повечето от предоставените документи не са достатъчни за пълна и цялостна проверка
на собствеността върху обектите, поради което, при наличието на спорове за
собственост и/или съмнения в правния статут на някои от обектите, предмет на
настоящия анализ, следва да се възложи и извърши допълнителна проверка на
собствеността върху тях.
2.1. Хижи, заслони и почивни бази
Събраните и анализирани документи са приложени като Приложение № 7 към
настоящия анализ, като за по-голямо удобство последователността на разглеждането
на обектите следва последователността в Списъка на обекти – хижи, почивни бази и
заслони на територията на Национален парк „Рила“ (Приложение № 3 към настоящия
правен анализ, представляващо Приложение № 7 към ….).
2.1.1. Хижа „Добърско“
Представена е Заповед № 1002/20.10.1980 г. на Окръжен народен съвет – Благоевград,
съгласно която на основание чл. 94, т. 1 и 2 и чл. 96 от Наредбата за държавните имоти
(Обн. ДВ. бр. 79 от 14.10.1975г., отм. ДВ. бр. 82 от 27.09.1996г.) се нарежда на Общински
народен съвет – фр. Разлог да предаде безвъзмездно в собственост на Окръжния съвет
на Българския туристически съюз („БТС“) „жилищна сграда в местността „Джунев
преслап“ в землището на с. Добърско в Рила планина“, като се нарежда на
Общинския народен съвет – гр. Разлог да отпише имуществото от счетоводните си
книги.
Съгласно текста на Заповед № 1002/20.10.1980 г. хижата се предава в собственост на
БТС, но посочените законови текстове от Наредбата за държавните имоти предвиждат
предаване за стопанисване и управление между държавни организации и на държавни
учреждения.
Представен е Договор от 2003 г. между БТС и Туристическо дружество (ТД) „Пирин“ – гр.
Разлог за безвъзмездно предоставяне на стопанисването и управлението на х.
„Добърско“ от БТС на ТД „Пирин“ – гр. Разлог.
Данните се потвърждават и от представено Удостоверение от Министерството на
младежта и спорта („ММС“), без номер и дата, че БТС, чрез Туристическо дружество
(ТД) „Пирин“ – гр. Разлог, стопанисва и управлява туристическа хижа „Добърско“ – Рила
планина.
Не е представен акт за държавна собственост и не се откриват данни такъв акт да е бил
издаван.

21
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

Предвид така представените документи не може да се направи категоричен извод дали
собствеността на х. „Добърско“ принадлежи на държавата, или на БТС. Към момента
хижата се стопанисва от ТД „Пирин“ – гр. Разлог.
2.1.2. Хижа „Македония“
Представено е единствено Удостоверение от ММС (без номер и дата), че БТС, чрез
Туристическо дружество „Айгидик“ – гр. Благоевград, стопанисва и управлява
туристическа хижа „Македония“ – Рила планина.
Не е представен акт за държавна собственост и не се откриват данни такъв акт да е бил
издаван.
Предвид така представените документи не може да се направи категоричен извод дали
собствеността на х. „Македония“ принадлежи на държавата, или на БТС. Към момента
хижата се стопанисва от „Айгидик“ – гр. Благоевград.
2.1.3. „Стационар – Парангалица на БАН“ в местността „Карталска поляна“
Представен е Акт № 90/26.12.1977 г. на Градски народен съвет – гр. Благоевград, за
„къща на два етажа – 3 стаи и кухня на I-ви етаж и 3 стаи на II етаж и мазе“, която е
предоставена за ползване на „БАН – Институт по зоология“.
Представени са също така и документи и скици от 2004 г. за издаване на АДС на
обект „Стационар – Парангалица на БАН“, както и Писмо изх. № 33-00-1290/26.10.2004 г.
на МОСВ – НПР за съгласуване на скица за геодезично заснемане на обекта, без да се
променя собствеността върху самия терен, който е изключителна държавна
собственост.
Не е представен нов акт за държавна собственост в резултат на процедурата от 2004 г.,
но от така предоставените документи може да се направи извод, че обектът е
собственост на държавата, като е предоставен за ползване на БАН.
2.1.4. Хижа „Чакалица“
Представена е Заповед № 2025/10.12.1982 г. на министъра на горите и горската
промишленост, съгласно която на ОС на БТС – гр. Благоевград се разрешава да
построи хижа-паметник върху 900 кв.м. залесена и незалесена горска площ в
землището на с. Горно Осеново, като е предвидено, че ОС на БТС – гр. Благоевград си
запазва правото на собственост върху извършения от него строеж.
С Писмо вх. № 07-02-103/13.08.1997 г. Кметът на Община Благоевград уведомява
Сметната палата, че в актовите книги за държавна собственост в Община Благоевград
няма регистрирани актове за държавна собственост за х. „Парангалица” и х.
„Чакалица” – незавършено строителство.
Съгласно Удостоверение на ММС (без номер и дата) БТС чрез ТД „Айгидик” – гр.
Благоевград стопанисва и управлява туристическа хижа „Чакалица” – Рила планина,
която обаче е посочена като държавна собственост в удостоверението.
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Липсват данни за издаден АДС и такъв не е представен за анализ.
На база на гореизложените документи по-скоро се налага изводът, че х. „Чакалица” е
собственост на БТС, като при съмнение въпросът следва да се изясни допълнително.
Към момента хижата се стопанисва и управлява от ТД „Айгидик” – гр. Благоевград.
2.1.5. Хижа „Мусала”
Представен е АДС № 5582/09.11.1987 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков за
масивна сграда на 2 етажа – х. „Мусала” с площ от 210 кв.м., построена с държавни
средства, в който е посочено, че целият имот е държавна собственост и е предоставен
за оперативно управление на БТС – ТД „Рилски турист” – Самоков. Сградата е нанесена
в ККР с идентификатор 65231.920.276.1 по КК и КР, одобрени със Заповед РД-183/27.01.2005 г. на Изпълнителния директор на АК съгласно Скица на сграда №
1062/04.04.2011 г. на СГКК. Като собственик съгласно ККР на основание АДС е посочен
БТС.
Представен е и АДС № 6081/22.10.1990 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков за
сграда с паянтова конструкция на 1 етаж – х. „Мусала” с площ от 220 кв.м., построена
със средства на БТС – ТД „Рилски турист” – Самоков, съгласно който целият имот е
държавна собственост и е предоставен за оперативно управление на същото
дружество.
Представен е и Нотариален акт № 132, т. (не се чете), рег. № 988, д. № 200/1999 г., вписан
в Службата по вписвания (не се чете) под № 131, т. I, на 16.03.1999 г., съгласно който БТС
се признава за собственик на масивна сграда в груб строеж, състояща се от сутерен и
три етажа, с РЗП 1680 кв.м. Не става ясно обаче дали Нотариалният акт касае сградата,
за която е издаден АДС № 5582/09.11.1987 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков,
тъй като и в двата случая става въпрос за масивни сгради, но с различна етажност и
описание.
Освен това от Писмо изх. № 06-00-4/25.02.2005 г. на МОСВ до БТС става ясно, че в
непосредствена близост са разположени три сгради – х. „Мусала”, изгоряла през 1988
г., чието възстановяване се иска от БТС, действаща х. „Мусала” и недовършена
постройка на нова хижа. Необходимо е прецизиране кой от документите за
собственост за коя от сградите се отнася, което е поискано и от МОСВ в Писмо изх. №
06-00-4/25.02.2005 г. Не разполагаме с допълнителна информация дали и какви
документи са представени от БТС на МОСВ в отговор на искането.
В Удостоверение на ММС (без номер и дата) е посочено, че БТС стопанисва и
управлява х. „Мусала”, но отново не е конкретизирано за коя от сградите става въпрос.
На база на гореизложените документи изглежда, че сградите, за които са издадени
АДС, са собственост на държавата и са предоставени за управление на БТС чрез ТД
„Рилски турист” – Самоков, а сградата, за която е издаден нотариалният акт (ако за нея
няма издаден АДС), е собственост на БТС, но при съмнение относно собствеността
въпросът следва да се изясни допълнително. Към момента сградите се стопанисват и
управляват от ТД „Рилски турист” – Самоков.
2.1.6. Заслон „Еверест”
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Представен е АДС № 5588/09.11.1987 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков за
постройка – заслон от един етаж и една стая с площ от 17 кв.м., построена с държавни
средства, в който АДС е посочено, че целият имот е държавна собственост и е
предоставен за оперативно управление на БТС – ТД „Рилски турист” – Самоков.
Съгласно Удостоверение на ММС (без номер и дата) БТС чрез ТД „Рилски турист” –
Самоков стопанисва и управлява туристически заслон „Еверест”.
На база на гореизложените документи по скоро се налага изводът, че заслон „Еверест”
е собственост на държавата и е предоставен за управление на БТС чрез ТД „Рилски
турист” – Самоков. Към момента заслонът се стопанисва и управлява от ТД „Рилски
турист” – Самоков.
2.1.7. Хижа „Чакър войвода”
Представен е АДС № 5572/27.10.1987 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков за
масивна сграда - хижа на 2 етажа с площ от 170 кв.м., построена с държавни средства
от БТС - ТД „Рилски турист” – Самоков, в който е посочено, че целият имот е държавна
собственост и е предоставен за оперативно управление на БТС – ТД „Рилски турист” –
Самоков. Откриват се данни и за АДС № 6083/1990 г., но същият не е представен за
анализ.
Съгласно Удостоверение на ММС (без номер и дата) БТС стопанисва и управлява
туристическа хижа „Чакър войвода” – Рила планина чрез ТД „Рилски турист” – Самоков.
На база на гореизложените документи по-скоро се налага изводът, че х. „Чакър
войвода” е собственост на държавата и е предоставена за управление на БТС чрез ТД
„Рилски турист” – Самоков. Към момента заслонът се стопанисва и управлява от ТД
„Рилски турист” – Самоков.
2.1.8. Хижа „Марица”
Представен е АДС № 5573/27.10.1987 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков за
новопостроена масивна сграда – хижа „Марица” на 2 етажа с площ от 460 кв.м. и
столова на един етаж с площ от 360 кв.м., представляващи ново реконструирана стара
барака, предадена от „Хидрострой” и пригодена за хижа – собственост на БТС – ТД
„Рилски турист” – Самоков. Съгласно АДС целият имот е държавна собственост и е
предоставен за оперативно управление на БТС – ТД „Рилски турист” – Самоков.
Съгласно Удостоверение на ММС (без номер и дата) БТС стопанисва и управлява
туристическа хижа „Марица” – Рила планина чрез ТД „Рилски турист” – Самоков.
На база на гореизложените документи по-скоро се налага изводът, че х. „Марица” е
собственост на държавата и е предоставена за управление на БТС чрез ТД „Рилски
турист” – Самоков. Към момента хижата се стопанисва и управлява от ТД „Рилски
турист” – Самоков.
2.1.9. Хижа „Заврачица”
Представено е Удостоверение на ММС (без номер и дата), че БТС стопанисва и
управлява туристическа хижа „Заврачица” – Рила планина чрез ТД „Рилски турист” –
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Самоков, както и първа страница на Договор между БТС и ТД „Рилски турист” –
Самоков от 19.08.2003 г. за предоставяне ползването на хижата.
На базата на гореизложеното не може да се направи извод чия е собствеността върху
хижата. Към момента хижата се стопанисва от ТД „Рилски турист” – Самоков.
2.1.10.

Хижа „Мальовица“

Представено е Решение № 775/01.08.1996 г. на Министерския съвет на Република
България, в т. 7 и Приложение № 2 от което е предвидено, че х. „Мальовица“ се
прехвърля безвъзмездно в собственост на БТС.
Представен е и Констативен нотариален акт № 126, т. (не се чете), рег. № 969, д. №
193/1999 г., вписан в Службата по вписванията (не се чете) под № 126, т. I от 16.03.1999 г.,
с който БТС е признат за собственик на хижата.
На базата на така представените доказателства се налага изводът, че БТС е собственик
на х. „Мальовица“.
2.1.11.

Хижа „Вада“

Представен е АДС № 5573/09.11.1987 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков за
преустроена за хижа сграда от селскостопанска постройка с площ от 280 кв.м. с
държавни средства, предоставена за оперативно управление на БТС – ТД „Рилски
турист” – Самоков.
Представен е Договор от 01.09.2003 г. между БТС и ТД „Рилски турист” – Самоков, както и
Удостоверение на ММС (без номер и дата), съгласно които хижата е предоставена за
стопанисване и управление на БТС чрез ТД „Рилски турист” – Самоков.
На база на гореизложените документи по-скоро се налага изводът, че х. „Вада“ е
собственост на държавата и е предоставена за управление на БТС чрез ТД „Рилски
турист” – Самоков. Към момента заслонът се стопанисва и управлява от ТД „Рилски
турист” – Самоков.
2.1.12.

Заслон „Страшното езеро“

Представен е АДС № 5587/09.11.1987 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков за
постройка – заслон от един етаж и една стая с площ от 20 кв.м., построена с държавни
средства на БТС – ТД „Рилски турист” – Самоков, в който АДС е посочено, че целият
имот е държавна собственост и е предоставен за оперативно управление на БТС – ТД
„Рилски турист” – Самоков.
Налично е и Удостоверение на ММС (без номер и дата), съгласно което заслонът е
туристически обект – държавна собственост и е предоставен за стопанисване и
управление на БТС.
На база на гореизложените документи по-скоро се налага изводът, че заслон
„Страшното езеро” е собственост на държавата и е предоставен за управление на БТС
чрез ТД „Рилски турист” – Самоков. Към момента заслонът се стопанисва и управлява
от ТД „Рилски турист” – Самоков.
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2.1.13.

Заслон „Кобилино бранище“

Представен е АДС № 5585/09.11.1987 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков за
жилищна сграда – заслон от един етаж и една стая с площ от 15 кв.м., построена с
държавни средства от БТС – ТД „Рилски турист” – Самоков, в който АДС е посочено, че
целият имот е държавна собственост и е предоставен за оперативно управление на БТС
– ТД „Рилски турист” – Самоков.
Налично е и Удостоверение на ММС (без номер и дата), съгласно което заслонът е
туристически обект – държавна собственост и е предоставен за стопанисване и
управление на БТС.
На база на гореизложените документи по-скоро се налага изводът, че заслон
„Кобилино бранище” е собственост на държавата и е предоставен за управление на
БТС чрез ТД „Рилски турист” – Самоков. Към момента заслонът се стопанисва и
управлява от ТД „Рилски турист” – Самоков.
2.1.14.

Хижа „Ловна“

Представен е АДС (номер не се чете) от 19.12.1994 г. на Общински народен съвет – гр.
Сапарева баня за три масивни сгради – х. „Ловна“ на 2 етажа с площ от 120 кв.м.,
туристическа спалня на 1 етаж с площ от 125 кв.м. и туристическа кухня на 1 етаж с
площ от 50 кв.м. Като собственик е посочен БТС – Сапарева баня, но посоченото
основание за възникването на държавната собственост в АДС (чл. 81, ал. 2 от Наредбата
за държавните имоти) визира актуване на имоти въз основа на сведения от държавните
организации, в чието стопанисване и управление се намират имотите.
Представено е и Удостоверение на ММС (без номер и дата), съгласно което х. „Ловна“
е туристически обект – държавна собственост и е предоставен за стопанисване и
управление на БТС, както и друго Удостоверение на ММС (без номер и дата), съгласно
което х. „Ловна“ се стопанисва и управлява от БТС чрез ТД „Паничище“ – гр. Сапарева
баня.
На база на гореизложените документи по-скоро се налага изводът, че х. „Ловна“ е
собственост на държавата и е предоставена за управление на БТС чрез ТД „Паничище“
– гр. Сапарева баня. Към момента заслонът се стопанисва и управлява именно от ТД
„Паничище“ – гр. Сапарева баня.
2.1.15.

Хижа „Рилски езера“

Представен е Договор от 17.03.2005 г., с който БТС предоставя стопанисването и
управлението на х. „Рилски езера“ на ТД „Рилски езера“ – гр. Дупница.
Представено е Удостоверение на ММС (без номер и дата), съгласно което х. „Рилски
езера“ е туристически обект – държавна собственост и е предоставен за стопанисване
и управление на БТС, както и друго Удостоверение на ММС (без номер и дата),
съгласно което х. „Рилски езера“ се стопанисва и управлява от БТС чрез ТД „Рилски
езера“ – гр. Дупница.
Представен е Констативен нотариален акт № 140, т. I, рег. № 1063, д. № 136 от 01.04.2005
г., вписан в Службата по вписванията – гр. Дупница с вх. рег. № 1353/01.04.2005 г., Акт №
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80, т. VI, д. № 1146/2005 г., съгласно който Туристическо дружество „Рилски езера“ – гр.
Дупница, БУЛСТАТ 000259750, е признато за собственик на масивна сграда № 42901,
представляваща х. „Рилски езера“, построена в ПИ 429, както и на масивна сграда №
43301, представляваща каптаж, построена в ПИ 433. Нотариусът е констатирал, че при
съставянето на акта е било представено Удостоверение от областна администрация
Кюстендил № 93/30.03.2005 г., че имотът не е актуван като държавна собственост.
На база на гореизложените документи по-скоро се налага изводът, че х. „Рилски езера“
е собственост на ТД „Рилски езера“ – гр. Дупница, като при спор за собственост
въпросът следва да се реши по съдебен път с оглед на съставения констативен
нотариален акт. Към момента х. „Рилски езера“ се стопанисва и управлява именно от
ТД „Рилски езера“ – гр. Дупница.
2.1.16.

Хижа „Седемте езера“

Представен е АДС № 5575 от 27.10.1987 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков за
масивна жилищна сграда хижа „7-те рилски езера“ на 2 етажа, състояща се от 15 стаи
и 1 салон с площ от 240 кв.м. Посочено е, че хижата е построена с държавни средства
на БТС – ТД „Рилски Турист“ – Самоков, че целият имот е държавна собственост, както и
че е предоставен за оперативно управление на БТС – ТД „Рилски Турист“ – Самоков.
Представен е АДС № 6082 от 22.10.1990 г. на Общински народен съвет – гр. Самоков за
масивна жилищна сграда хижа „7-те езера“ на 2 етажа с площ от 192 кв.м. Посочено е,
че сградата е построена от БТС – ТД „Рилски Турист“ – Самоков, че целият имот е
държавна собственост, както и че е предоставен за оперативно управление на БТС – ТД
„Рилски Турист“ – Самоков.
Представено е Удостоверение на ММС (без номер и дата), съгласно което х. „Седемте
езера“ е туристически обект – държавна собственост и е предоставен за стопанисване
и управление на БТС, както и друго Удостоверение на ММС (без номер и дата),
съгласно което х. „Седемте езера“ се стопанисва и управлява от БТС чрез ТД „Рилски
Турист“ – Самоков.
Представен е Договор от 16.08.2006 г. между БТС и ТД „Рилски Турист“ – Самоков за
предоставяне стопанисването и управлението на х. „Седемте езера“.
На база на гореизложените документи по-скоро се налага изводът, че х. „Седемте
езера“ е собственост на държавата и е предоставена за управление на БТС чрез ТД
„Рилски Турист“ – Самоков.
Към момента х. „Седемте езера“ се стопанисва и управлява именно от ТД „Рилски
Турист“ – Самоков.
2.1.17.

Хижа „Скакавица“

Представени са единствено Скица от 08.12.2005 г. ОСЗГ – гр. Сапарева баня на х.
„Скакавица“, находяща се в имот № 602 на държавата – МОСВ, както и Удостоверение
на ММС (без номер и дата), съгласно което х. „Скакавица - малка“ се стопанисва и
управлява от БТС чрез ТД „Рилски езера“ – гр. Дупница.
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На базата на тези документи не може да се направи никакъв извод за собствеността на
х. „Скакавица“, още повече че се откриват данни за две хижи – голяма и малка.
Към момента х. „Скакавица“ се стопанисва и управлява от ТД „Рилски езера“ – гр.
Дупница.
2.1.18.

Къща за гости „Зелени преслап“

Представен е Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 56, т. I, рег. №
1131, н.д. № 55/17.05.2013 г., вписан в Служба по вписванията (не се чете) вх. рег. №
1712/17.05.2013 г., акт № 48, т. 7, д. № 631, съгласно който Владимир Илиев Цветков
закупува от „Италия Стил БГ“ ЕООД, ЕИК 109601003, недвижим имот – Почивна станция
„Зелени преслап“ – масивна сграда със застроена площ от 255 кв.м., състояща се от
три етажа, изградена през 1965 г., с кадастрален идентификатор № 65365.210.148.8,
ведно със „определената със Заповед № 2139/16.06.1965 г., издадена от Комитет по
горите и горската промишленост при Министерски съвет и скица към Заповед №
2139/16.06.1965 г. на МГПП прилежащата за ползване площ от 0,5 ха от ДГФ“.
Представена е и Заповед № 2139/16.06.1965 г. на Комитета по горите и горската
промишленост при Министерски съвет, съгласно която на ДИП „Марек“ е
предоставено право да устрои безвъзмездно детски лагер върху 0,5 ха незалесена
площ в м. „зелени преслап“, без площта да се изключва от ДГФ и без право на ползване
от дървесината. Предвидено е ДИП „Марек“ да си запази правото на собственост върху
извършения от него строеж.
Така предоставените документи не са достатъчни, за да се провери надлежното
придобиване на собствеността от Владимир Илиев Цветков, но по силата на
нотариалния акт и вписването му в имотния регистър, към момента това лице е
собственик на къщата за гости и в случай на спорове по собствеността, те следва да
бъдат решени по съдебен ред.
Следва да обърне внимание обаче, че с нотариалния акт се прехвърля и прилежащата
за ползване площ от 0,5 ха от ДГФ. Считаме подобно прехвърляне за нищожно, тъй като
земята е изключителна държавна собственост и подобни разпоредителни сделки с нея
не са възможни. При всички положения препоръчваме да се извърши допълнителна
проверка и изясняване на случая.
2.1.19.

Почивна база на „Мебел Инвест“ в местността „Зелени преслап“

Представени са документи, от които не може да се установи безспорно собствеността
върху почивната база, тъй като тя е преминала от общинска фирма през фирма с
общинско участие, прехвърляне на дялове, разпределяне на имущество и т.н. Не се
откриват данни за АДС, като по-скоро от документите може да се направи извод, че в
начолото на 90-те години собствеността върху базата (1 бр. сграда и 4 бр. бунгала) е
била общинска и е преминала постепенно у частни лица. Необходимо е обаче да се
изясни кой по-точно е собственик на базата към момента – „Мебел“ ООД, „Мебел
Инвест“ АД или друго лице.
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2.1.20.

Почивна база на „Хидрострой - Рилци“ в местността „Зелени преслап“

Представен е АДС № 1004/06.05.1969 г., по силата на който масивна хижа, построена
върху 122 кв.м. и масивна столова, построена върху 73 кв.м. са отстъпени за ползване на
ДСО „Стройрайон“ – гр. Ст. Димитров. Впоследствие е образувано еднолично
акционерно дружество с държавен капитал „Хидрострой – Рилци“ ЕАД, което изглежда
е станало правоприемник на част от активите на ДСО „Стройрайон“ – гр. Ст. Димитров,
вкл. на почивната база. В анализираните документи има индикации за подобни
твърдения, но не са представени категорични документи за собственост, поради което
не може да се направи категоричен извод относно собствеността върху почивната
база. При наличие на съмнения за това, препоръката ние да се извърши допълнителна
проверка и да се изискат съответните документи.
2.1.21.

Хижа „Отовица“

Представено е Постановление за възлагане от 14.05.2008 г. на ЧСИ рег. № 744 с район на
действие Окръжен съд Кюстендил, с което за задължения на „Мина Иван Русев“ ЕООД –
в ликвидация и „Мини Бобов дол“ ЕАД на публична продан е изнесено имущество на
„Мини Бобов дол“ ЕАД, представляващо Почивен комплекс „Отовица“, находящ се в
землището на с. Ресилово, общ. Сапарева баня, включващ: земя с площ от 4 040 кв.м.,
х. „Отовица“, 6 бр. бунгала, пионерски лагер, помпена станция с резервоар,
парокотелно и асфалтова площадка – паркинг. След проведената публична продан
имотът е възложен на ЕТ „Борис Андреев – Веспи“, ЕИК 020980359. Постановлението е
влязло в сила на 21.07.2008 г., от което следва, че собствеността върху имотите, вкл. на х.
„Отовица“ е прехвърлена на ЕТ „Борис Андреев – Веспи“. Притеснителен е обаче
фактът, че с Постановлението за възлагане е възложена и земя с площ от 4 040 кв.м.,
като съгласно Комбинирана скица № 15-59539-14.03.2014 г. собственик на земята
продължава да е ЕТ „Борис Андреев – Веспи“. Както е известно, земята на територията
на НПР е обявена за изключителна държавна собственост и изнасянето й на публична
продан изобщо не би следвало да бъде възможно, респ. не би следвало да има
възлагане на трето лице. Към момента х. Отовица“ се стопанисва от ЕТ „Борис Андреев
– Веспи“.
При всички положения препоръчаме извършването на допълнителна проверка по
случая.
2.1.22. Хижа „Белмекен“
Представена е Заповед № РД-СР-64 от 24.07.2013 г. на ДНПР, с която се съгласува
дейност по възстановяване и ремонт на част от покривната конструкция на х.
„Белмекен“ от БТС.
Представено е и Удостоверение от ММС (без номер и дата), съгласно което хижата се
стопанисва и управлява от БТС чрез ТД „Равни чал“ – с. Костенец.
Предвид липсата на документи за собственост не може да се направи извод относно
собствеността върху хижата.
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2.1.23. Хижа „Грънчар“
Представено е Удостоверение от ММЦ (без номер и дата), съгласно което х.
„Грънчар“ се стопанисва и управлява от БТС. Липсват документи за собственост,
поради което не може да се направи извод относно собствеността върху хижата.
2.2.

Обекти, собственост на „Националната електрическа компания“ ЕАД

В хода на геодезическите заснемания са събрани и редица документи (констативни
нотариални актове и други документи), свързани с правата на „Националната
електрическа компания“ ЕАД върху обекти на територията на НПР, както следва:
 Жилищен кантон „Рополица“ – Нотариален акт № 113, т. III, рег. № 3868, д. №
432/30.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 1359/30.12.2011 г.,
акт № 50, т. XV;
 Жилищен кантон „Поленица“ – Нотариален акт № 189, т. I, рег. № 1439, д. №
160/06.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 2317/06.06.2012 г.,
акт № 90, т. XI, д. № 764/2012 г.;
 Жилищен кантон „Гурдеви скали“ – Нотариален акт № 112, т. III, рег. № 3567, д.
№ 431/30.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 4355/30.12.2011 г.,
акт № 46, т. XV, д. № 2609/2011 г.;
 Жилищен кантон „Даутица“ – Нотариален акт № 103, т. III, рег. № 3550, д. №
423/29.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 4341/29.12.2011 г.,
акт № 36, т. XV, д. № 2600/2011 г.;
 Жилищен кантон „Карааланица“ – Нотариален акт № 188, т. I, рег. № 1438, д. №
159/06.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 2316/06.06.2012 г.,
акт № 89, т. VI, д. № 763/2012 г.;
 Жилищен кантон „Бели Искър“ – Нотариален акт № 191, т. I, рег. № 1443, д. №
162/06.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 2319/06.06.2012 г.,
акт № 92, т. VI, д. № 766/2012 г.;
 Жилищен кантон „Нехтеница“ – Нотариален акт № 106, т. III, рег. № 3556, д. №
426/29.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 4332/29.12.2011 г.,
акт № 33, т. XV, д. № 2597/2011 г.;
 Жилищен кантон „Върновище“ – Нотариален акт № 110, т. III, рег. № 3565, д. №
429/30.12.2011 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 4353/30.12.2011 г.,
акт № 44, т. XV, д. № 1741/2011 г.;
 Жилищен кантон „Ръжавица“ – Нотариален акт № 190, т. I, рег. № 1442, д. №
161/06.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 2318/06.06.2012 г.,
акт № 91, т. VI, д. № 765/2012 г.;
 Кантон „Благоевградска Бистрица“ – Нотариален акт № 4, т. III, рег. № 8806, д. №
338/24.11.2011 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 3755/24.11.2011 г.,
акт № 189, т. XII, д. № 2130/2011 г.;

30
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

 Кантон „Крайна“ – Нотариален акт № 17, т. IV, рег. № 3850, д. № 538/10.08.2006 г.,
вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 2009/10.08.2006 г., акт № 52, т. VIII, д.
№ 1518/2006 г.;
 Кантон „Айран дере“ – Нотариален акт № 31, т. IV, рег. № 3903, д. №
541/14.08.2006 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 2039/14.08.2006 г.,
акт № 74, т. VIII, д. № 1551/2006 г.;
 Микровец „Айран дере“ – Нотариален акт № 32, т. IV, рег. № 3910, д. №
542/14.08.2006 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 2040/14.08.2006 г.,
акт № 75, т. VIII, д. № 1555/2006 г.;
 Микровец „Чавча“ – Нотариален акт № 29, т. IV, рег. № 3901, д. № 539/14.08.2006
г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 2037/14.08.2006 г., акт № 72, т. VIII, д.
№ 1549/2006 г.;
 Кантон „Чавча“ и Склад и гараж – „Чавча“ – Нотариален акт № 12, т. IV, рег. №
3830, д. № 536/09.08.2006 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. №
1998/09.08.2006 г., акт № 41, т. VIII, д. № 1517/2006 г.;
 Заслон „Чавча“ – Нотариален акт № 16, т. IV, рег. № 3849, д. № 537/10.08.2006 г.,
вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 2008/10.08.2006 г., акт № 51, т. VIII, д.
№ 1527/2006 г.;
 Кантон „Ибър 1200“ и сграда битова „Ибър 1200“ – Нотариален акт № 87, т. I А,
рег. № 1509, д. № 81/20.03.2009 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. №
464/20.03.2009 г., акт № 154, т. 2, д. № 224/2009 г.;
 Гараж „Ибър 1200“ – Нотариален акт № 86, т. I А, рег. № 1508, д. № 80/20.03.2009
г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 462/20.03.2009 г., акт № 152, т. 2, д.
№ 222/2009 г.;
 Микровец „Ибър 1200“ – Нотариален акт № 85, т. I А, рег. № 1507, д. №
79/20.03.2009 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 451/20.03.2009 г., акт
№ 123, т. 2, д. № 223/2009 г.;
 Кантон „Ибър 1900“ – Нотариален акт № 84, т. I А, рег. № 1506, д. № 78/20.03.2009
г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 450/20.03.2009 г., акт № 122, т. 2, д.
№ 212/2009 г.;
 Заслон „Ибър 1900“ – Нотариален акт № 83, т. I А, рег. № 1505, д. № 77/20.03.2009
г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 461/20.03.2009 г., акт № 131, т. 2, д.
№ 221/2009 г.;
 Заслон „Марица 1200“ – Нотариален акт № 89, т. I А, рег. № 1511, д. №
83/20.03.2009 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 455/20.03.2009 г., акт
№ 127, т. 2, д. № 217/2009 г.;
 Кантон „Марица 1200“ – Нотариален акт № 88, т. I А, рег. № 1510, д. №
82/20.03.2009 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 454/20.03.2009 г., акт
№ 126, т. 2, д. № 216/2009 г.;
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 Кантон „Марица 1900“ – Нотариален акт № 90, т. I А, рег. № 1512, д. №
84/20.03.2009 г., вписан в Служба по вписванията вх. рег. № 453/20.03.2009 г., акт
№ 125, т. 2, д. № 215/2009 г.
В по-голямата част от нотариалните актове и скиците към тях изрично е посочено, че тези
обекти се намират върху защитена територия – НПР, собственост на държавата – МОСВ,
така че проблеми със собствеността върху поземлените имоти, върху които обектите са
изградени, не би следвало да има.

32
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

III. НАЛИЧНИ ПРАВА НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ЗЕМИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Съгласно т. 1.16.11 от Заданието настоящият правен анализ следва да обхване
наличните права на ползване върху земи (за изграждане на обекти и др.) и за ползване
върху природни ресурси (води и др.).
1. Права на ползване върху земи
Наличните права на ползване върху земите, вкл. за изграждането на обекти, са свързани
с правата на собствениците на самостоятелни обекти на територията на НПР и като
такива вече бяха подробно разгледани в Раздел II по-горе от настоящия анализ.
2. Права на ползване върху води
Що се отнася до правата за ползване върху природните ресурси и основно – на водите,
то преди всичко следва да се има предвид, че за целите на анализа съгласно
изискванията на Заданието са използвани данните, документите и информацията от
създадените досиета на обектите на капиталното строителство, събраната по т. 1.10.1
документация за водоползване и други, предоставени от ДНРП документи и
информация, вкл. данни от трите басейнови дирекции – Дунавска (БДДР),
Източнобеломорска (БДИБР) и Западнобеломорска (БДЗБР), под чиито юрисдикции
попада управлението на водните ресурси в НП “Рила”.
В границите на парка са изградени 3 язовира – яз. „Бели Искър“, яз. „Белмекен“ (тангира
по самата граница на парка) и яз. „Карагьол“. И трите язовира са включени в Списък на
комплексните и значими язовири по Приложение № 1 към чл. 13, т. 1 от Закона за водите
(Обн. ДВ. бр. 67 от 27.07.1999г., посл. изм. ДВ. бр. 61 от 11.08.2015г.) и като такива са
публична държавна собственост.
По представена от БДЗБР информация в поречията на р. Струма и р. Места са
изградени 12 водохващания за питейно-битово водоснабдяване с общо, по
разрешително, ползвано водно количество 159,88 (l/s) – Табл. 1.10-12, 1.10-.9.
Съгласно предоставената информация на територията на БДДР се намират следните
речни водохващания (РВ) и язовири, използвани за питейно-битово водоснабдяване:
 гр. Самоков – РВ „р. Бистрица“
 с. Бели Искър – РВ „Пукната скала“, р. Бели Искър; РВ „Бели Искър“; РВ „Прека
река“; РВ „Дерково дере“; яз. „Бели Искър“
 с. Говедарци – РВ „Лопушница“; РВ „р. Лопушница“; РВ „Черни Искър“; РВ
„Павловица“; РВ „Пряка река“; р. Черни Искър
 с. Мала Църква – РВ „Леви Искър“(аварийно) и РВ „Леви Искър;
Речните водохващания и яз. „Бели Искър“ се стопанисват от водоснабдителните
организации „В и К“ ЕООД –София и Софийска вода-АД.
БДУВ е издала следните разрешителни с цел питейно-битово водоснабдяване от
повърхностни води:
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Титуляр

Разрешително №

ВиК ЕООД
ВиК ЕООД

101547
11110008

Дата
на
издаване
29.05.2006
19.11.2007

Място на водовземане
Водохващане м. „Пукната скала“
Водохващане
р.
Мусаленска
Бистрица, Язовир „Бели Искър“

Детайлна информация за водохващанията, разположението им, типа водовземни
съоръжения, водоизточниците, разрешителните, предназначението, режима, титуляра,
потребителите и източниците на данни е представена в табличен вид в Списък на
водохващанията – Приложение № 8 към настоящия правен анализ.
По информация от басейновите дирекции на територията на НПР няма водоизточници
на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.
Информация за санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово снабдяване от повърхностни и подземни води, попадащи в границите
на НПР, също е предоставена от басейновите дирекции и е налична в SHP – формат.
Действащи разрешителни за зауствания на отпадъчни води в повърхностни водни
обекти, издадени от БДДР, има само в землището на гр. Самоков:
Землище
Гр. Самоков
Гр. Самоков
Гр. Самоков

Област
София
София
София

Община
Самоков
Самоков
Самоков

Разрешително №
13140050/21.07.2014 г.
13710047/01.10.2009 г.
13740074/15.07.2014 г.

3. Права на ползване върху други природни ресурси
Документи и информация за използването на други природни ресурси не са
предоставяни от страна на ДНПР, като предвид статута на територията – национален
парк, всякакви подобни права би следвало да са значително ограничени.
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IV. АНАЛИЗ НА ОСНОВНИТЕ
СОБСТВЕНОСТТА В ПАРКА

НЕРЕШЕНИ

ПРАВНИ

ПРОБЛЕМИ,

СВЪРЗАНИ

СЪС

Съгласно Заданието анализът на нерешените правни проблеми, свързани със
собствеността в НПР, следва да обхване три основни групи проблеми:
 Поземлени имоти, неправомерно възстановени на частни лица, юридически
лица, поделенията на Българската православна църква и др., които съгласно
Закона за вероизповеданията имат статут на юридически лица;
 Съществуващи сгради и съоръжения в НПР, собственост на частни лица,
общини и организации;
 Актуализация на Акта за изключителна държавна собственост на НПР.
Структурата и съдържанието на анализа в тази точка следва така очертания предметен
обхват на Заданието.
1. Поземлени имоти на трети лица на територията на НПР
На първо място, бихме желали да отбележим, че от юридическа гледна точка изразът
„неправомерно възстановени имоти“ не е особено прецизен, тъй като при евентуално
съмнение и спор относно възстановяването на собствеността върху имотите единствено
компетентният български съд би могъл да прецени дали един имот е правомерно, или
неправомерно възстановен.
На следващо място, в хода на геодезическите заснемания на място и при проверката
на предоставените документи за собственост се установяват и редица други
проблеми, които не са свързани непременно с възстановяването на правата на бивши
собственици на територията на НПР, а и с установени грешки при предходни
замервания на границите на НПР и имотите в НПР, както и проблеми с неправомерно
придобиване на права дори след обявяването на НПР за национален парк, респ. след
обявяването на на територията му за изключителна държавна собственост.
Поради тези причини за целите на настоящия анализ предпочитаме да използваме
израза „поземлени имоти на трети лица на територията на НПР“, който за нас е попрецизен, тъй като обхваща всички установени проблемни случаи.
Като източник относно съществуващите права на трети лица върху поземлени имоти на
територията на НПР са използвани данните от ККР и КВС. На базата на тези данни се
установява, че на територията на парка съществуват имоти, чиято собственост е
различна от изключителна държавна, респ. публична държавна собственост. Резултатите
от проучването на характера на собствеността на територията на НПР са представени в
обобщен табличен вид като Списък по землища на поземлени имоти, собственост на
трети лица, попадащи на територията на НП "Рила" – Приложение № 9 към настоящия
правен анализ и са разгледани подробно по-долу в анализа:
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Поземлени имоти – частна собственост:

1.1.1. Поземлен имот на Бойчо Георгиев Стойчев и Стоян Иванов Иванов
Съгласно данните от КВС поземлен имот с идентификатор 21748.2.529 с площ от 15,042
дка, находящ се в землището на с. Добърско, общ. Разлог, обл. Благоевград, е частна
собственост (стопански двор) на Бойчо Георгиев Стойчев и Стоян Иванов Иванов.
Като основание за правото на собственост на лицата в кадастъра е посочен Договор за
продажба от МЗХ от 06.05.1996 г. Договорът не ни е предоставен за анализ, поради
което на този етап липсват данни на какво по-точно основание е сключен и не могат да
се направят категорични изводи относно основателността или неоснователността на
предоставянето на поземления имот на тези лица, но следва да се имат предвид
следните основни положения:
 Съгласно чл. 18, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ) горите и
парковете с национално значение, определени със закон, са изключителна
държавна собственост.
 Към 06.05.1996 г. е в сила Законът за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ). Като се има предвид, че съгласно КВС имотът е
земеделска територия, то по всяка вероятност възстановяването му е станало
именно по силата на този закон. Съгласно чл. 24, ал. 4 от приложимата към
06.05.1996 г. редакция на ЗСПЗЗ (ДВ. бр. 59 от 30.06.1995г.) обаче не се
възстановяват правата на собственици върху земеделски земи, включени в
резервати, определени по реда на Закона за защита на природата, както и
другите защитени природни територии с национално и международно
природоохранно значение, включително и земите, под и върху които се
намират неотделими от тях археологически обекти и паметници на културата.
 Със Заповед № 988/04.11.1993 г. на министъра на околната среда и водите
(Обн. ДВ. бр. 97 от 16.11.1993г.) именно с оглед прилагането на чл. 24, ал. 4
ЗСПЗЗ Народен парк „Рила“ е обявен за защитен природен обект с
международно значение (т. I.2 от Заповедта). Следователно, по силата на чл.
24, ал. 4 ЗСПЗЗ във вр. с т.I.2 от Заповед № 988/04.11.1993 г. възстановяването на
имота е в противоречие със закона и ако това е основанието за
придобиването на правата на собствениците върху него, то подобно
основание е нищожно и по съответния съдебен ред следва да бъде поискано
прогласяването на нищожността на Договора с МЗХ от 06.05.1996 г.
1.1.2. Поземлен имот на „Перивол“ АД
Съгласно данните от КВС поземлен имот с идентификатор 15326.0.328 с площ от 2,089
дка, находящ се в землището на с. Годлево, общ. Разлог, обл. Благоевград, е
„собственост на обществена организация“ „Перивол“ АД по силата на АДС
(разпореждане) на МРРБ № 335/29.09.2000 г.
При изготвянето на анализа този АДС не е предоставен, нито пък са предоставени
данни относно статута на „Перивол“ АД, но следва да се има предвид, че към 29.09.2000
г. вече е в сила както ЗЗТ, така и Заповед № РД-397/15.10.1999 г. за определянето на НПР
за национален парк. Следователно, каквато и разпоредителна сделка да е била

36
ДЗЗД „РИЛА КОНСУЛТАНТИ“
1616 София, ул. „Карамфил“ № 44, партер, офис 4,
тел.: 0894 511 925, e-mail: rilakonsultanti@gmail.com

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.“

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Осъществяване на дейности по „Планиране и оптимизация на управлението Актуализиране на план за управление на Национален парк „Рила“, съгласно утвърдено
от министъра на околната среда и водите Задание, Разработване на План (ПУ) на
резерват „Риломанастирска гора“ Разработвене на ГИС базирано приложение към
системата за наблюдение на биоразнообразието в НП „Рила” по проект № DIR 511332518-116 „Устойчиво управление на Национален парк Рила І-ва фаза“

извършена, то тя би била нищожна поради противоречие със закона и нищожността
следва да се прогласи по съответния съдебен ред.
1.1.3. Поземлен имот на ЕТ „Борис Андреев - Веспи"
Казусът вече беше разгледан във връзка с анализа на собствеността върху обектите на
капиталното строителство по Раздел II, т. 2.1.21 от настоящия анализ по-горе – с
Постановление за възлагане от 14.05.2008 г. на ЧСИ рег. № 744 с район на действие
Окръжен съд Кюстендил за задължения на „Мина Иван Русев“ ЕООД – в ликвидация и
„Мини Бобов дол“ ЕАД на публична продан е изнесено имущество на „Мини Бобов дол“
ЕАД, представляващо Почивен комплекс „Отовица“, находящ се в землището на с.
Ресилово, общ. Сапарева баня, включително земя с площ от 4 040 кв.м. След
проведената публична продан имотът е възложен на ЕТ „Борис Андреев – Веспи“, ЕИК
020980359, като Постановлението е влязло в сила на 21.07.2008 г. и е вписано в Служба
по вписванията - гр. Дупница под № 89, т. II, рег. 2688 от 23.07.2008 г.
Наред с това за поземления имот (идентификатор 62520.200.1) е представена
Комбинирана скица № 15-59539-14.03.2014 г., съгласно която собственик на земята и
към момента продължава да е ЕТ „Борис Андреев – Веспи“.
Както вече многократно беше посочено, земята на територията на НПР е изключителна
държавна собственост и изнасянето й на публична продан поначало не би следвало да
бъде възможно, респ. не би следвало да има възлагане на трето лице.
Освен това при извършената проверка се установява, че само за имота е изготвена ККР
по чл. 35а ЗКИР, която обаче в конкретния случай е недопустимо да бъде изработвана,
процедирана и приемана, тъй като имотът е част от горския фонд, а не е
урбанизирана територия. По всяка вероятност заинтересованите лица (МОСВ) нито са
били уведомени за процедурата, нито за издадената заповед, с която е одобрена ККР,
респ. заповедта не е могла да бъде и обжалвана пред съответния административен
съд, както предвижда чл. 49а ЗКИР.
Поради гореизложените причини препоръката ни е държавата да потърси варианти за
защита както по съответния гражданскоправен ред за установяване на правата си като
собственик на поземления имот, така и в посока защита по административноправен
ред срещу издадената заповед за ККР чрез възобновяване на административното
производство на някое от предвидените в чл. 99 от Административнопроцесуалния
кодекс основания при спазване на съответните срокове по чл. 102, ал. 2 АПК, респ. чрез
оспорването на заповедта като нищожна без ограничение във времето по чл. 149, ал. 5
АПК.
1.1.4. Поземлен имот на „Агросим“ ЕООД
При теренните геодезични заснемания и трасиране границата на НП "Рила" са
установени грешки в досегашното заснемане и трасиране на границата на парка,
които засягат имоти с идентификатори 15285.10.204, 15285.10.165, 15285.10.176,
15285.10.162 (държавна собственост) и имоти 15285.10.444 и 15285.10.446 (частна
собственост на "Агросим" ЕООД). За отстраняване на грешката е извършено подробно
геодезично заснемане на границата на парка съгласно Заповед № 397 от 15.10.1999г.,
ски влек и сграда за продажба на билети, като е установено, че границата на парка
преминава през частните имоти на "Агросим" ЕООД, т.е. при правилно трасиране на
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границата на НПР една част от частните имоти ще попадне в границите на парка.
Изготвена е преписка за отстраняване на явна фактическа грешка в Кадастралната
карта и регистри, която да бъде процедирана в СГКК-София област. В този смисъл
проблем със собствеността върху тези имоти на територията на парка все още не е
възникнал, но препоръката ни е своевременно да бъдат предприети съответните
действия за уреждане на отношенията със собственика – напр. чрез закупуване на
имотите, предоставянето на равностойни имоти извън парка или в краен случай –
отчуждаването им срещу съответното обезщетение.
1.2.

Поземлени имоти – общинска собственост (публична и стопанисвана от
общината)

Съгласно данните от ККР и КВС 18 бр. поземлени имоти, попадащи на територията на
НПР са публична общинска собственост и 1 имот е стопанисван от общината. В поголямата част от случаите става въпрос за местни, селскостопански и горски пътища и
язовири. Необходимо е съвместно със съответните общини да бъдат предприети
необходимите действия за правилното актуване на тези поземлени имоти като
изключителна държавна собственост. В тази връзка следва да се има предвид, че
съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за общинската собственост („ЗОС“) имотите,
неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за
актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на кмета на
общината и се предават на собственика. Споровете по материалното право, ако има
такива, се решават по съдебен ред.
1.3.

Поземлени имоти – собственост на БПЦ

Не са констатирани данни за наличие на имоти, собственост на БПЦ и нейните
подразделения.
2. Поземлени имоти – частна държавна собственост
Макар да не е част от възложения със Заданието предметен обхват на анализа следва
да се отбележи, че съгласно данните от ККР и КВС има редица имоти – частна
държавна собственост. В тази връзка считаме, че от страна на държавата е необходимо
да бъдат предприети съответните действия и процедури за обявяване и актуване на
имотите като публична държавна собственост.
3. Съществуващи сгради и съоръжения в НПР, собственост на частни лица,
общини и организации
Анализът на нерешените правни проблеми във връзка със собствеността на трети лица
върху съществуващи сгради и съоръжения в НПР e извършен подробно по-горе в Раздел
II, като в резюмиран вид проблемите най-общо казано са следните:
 Липсват документи за собственост и/или други вещни или облигационни
права за голяма част от обектите (такива документи са налични предимно за
използваните хижи, заслони и почивни бази, както и за обектите на „НЕК“ ЕАД).
Поради тази причина се налага допълнително изясняване на статута на
собствеността на обектите като част от една по-обширна програма по
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установяването, поддържането и евентуално – трансформирането на
собствеността върху обектите на капиталното строителство, мерки за което
ще бъдат предложени по-долу в Раздел VII от настоящия анализ.
 Дори в случаите, когато са налице документи за собственост за някоя от
сградите в съответния поземлен имот (напр. за хижа), то на територията на
същия поземлен имот има множество други сгради, пристройки и
съоръжения, за които няма никакви документи за собственост, за строеж
и/или за други права (столови, складови и обслужващи помещения, тоалетни,
чешми, трафопостове и др.);
 Почти изцяло липсва строителна документация за обектите и съоръженията на
територията на НПР;
 Множество сгради и съоръжения са изоставени, полуразрушени или напълно
разрушени, което ги прави негодни и опасни за ползване;
 Голяма част от обектите и съоръженията изобщо не са нанесени в
кадастралните карти и кадастралните регистри – вероятно поради липсата на
документи за собственост в повечето случаи, както и поради бездействие на
собствениците, които не са заявили обектите своевременно. Като решение на
проблема от страна на геодезическия екип са изготвени съответните скици –
проекти за актуализиране на действащата ККР и КВС за сградите и другите
обекти на територията на парка, но това би могло да стане едва след
изясняване на собствеността върху тях, за да се определи и за чия сметка ще
бъдат таксите и разноските по процедурата.
4. Актуализация на Акта за изключителна държавна собственост на НПР
4.1.

Нормативна уредба

Актуването на имотите – държавна собственост се регламентира от Закона за
държавната собственост („ЗДС“).
Съгласно чл. 5 ЗДС държавата удостоверява възникването, изменението и погасяването
на правото си на собственост върху имоти с акт за държавна собственост („АДС“). Той
представлява официален документ, съставен от длъжностно лице по ред и форма,
определени в закона, като АДС няма правопораждащо действие.
Изискванията, условията и редът за съставяне на АДС са уредени основно в „Глава
пета“ от ЗДС, респ. в „Глава девета“ от ППЗДС, като отделни разпоредби са
разпръснати и на други места в нормативните актове.
По силата на чл. 68 ЗДС за имотите – държавна собственост, се съставят АДС по
образци, които се утвърждават от министъра на регионалното развитие и
благоустройството („Министъра на РРБ“), като АДС за изключителна държавна
собственост следва да са по отделен образец. Изрично е предвидено също така, че не
се съставят актове за държавна собственост за временните постройки, пътната
мрежа, коритата на реки и дерета, освен ако в специален закон е предвидено друго.
Съгласно чл. 69 ЗДС актовете за обекти и имоти - изключителна държавна
собственост, се съставят в два екземпляра от звено "Държавна собственост" на МРРБ.
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Актовете се подписват от съставителя и се утвърждават от Министъра на РРБ. Първият
екземпляр се съхранява в звено "Държавна собственост", а вторият се изпраща на
областния управител по местонахождение на имота. Препис от акта се изпраща на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Разпоредбата не е добре обмислена,
тъй като голяма част от обектите – изключителна държавна собственост, попадат на
територията на повече от една област. Така например НПР е разположен на
територията на четири области и не е ясно на кой областен управител следва да се
изпрати вторият екземпляр на АДС, при условие че изобщо може да се състави един
общ АДС.
На основание чл. 71 ЗДС при влизане в сила на кадастрална карта за имотите –
държавна собственост, се съставят нови актове за държавна собственост, в които се
посочват номерът и датата на предходно съставените актове за държавна собственост
и данните по чл. 60, т. 1 - 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър („ЗКИР“), а
именно:
 идентификаторът;
 видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда;
 адресът;
 границите на поземления имот (идентификаторите на съседните поземлени
имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда);
 площта в квадратни метри или в декари;
 предназначението на имота;
 етажността на сградата.
Когато при влизане в сила на подробни устройствени планове за райони, в които няма
влязла в сила кадастрална карта, както и при изменение в подробните устройствени
планове, в кадастралната карта (кадастрален план), в плановете за земеразделяне, в
лесоустройствените планове и в други планове, свързани с възстановяването на правото
на собственост, се образуват нови поземлени имоти, за всеки новообразуван
поземлен имот се съставя нов акт за държавна собственост, в който се посочват
номерът и датата на предходно съставения акт, както и съответните данни по чл. 60, т. 1 –
7 ЗКИР.
Номерът и датата на новосъставените актове се отбелязват в предходно съставените
актове и в съответните регистри, вписват се в службата по вписванията, а копие от акта
по вписването се изпраща в Агенцията по геодезия, картография и кадастър („АГКК“).
Освен това в АДС следва да бъдат отбелязани действията по управление или
разпореждане с имота, както и предоставянето му на концесия или по договор за
публично-частно партньорство.
При промяна в статута на имот – държавна собственост (от частна в публична или от
публична в частна) се съставя нов акт за държавна собственост, който се вписва в
службата по вписванията.
Изрично е предвидено, че ведомствата не заплащат такси за издаването на скици и
предоставянето на справки за имотите - държавна собственост, от АГКК, както и за
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вписването в службата по вписванията на актове за държавна собственост и на актове
за поправка на актове за държавна собственост.
4.2.

АДС № 2/16.01.1997 г. за НП „Рила“

За територията на НП „Рила“ към момента има издаден АДС № 2/16.01.1997 г. Анализът
му показва, че посочените в него данни отдавна не са актуални и имат нужда от
актуализация.
На първо място не са актуални данните за статута на НПР, тъй като АДС № 2 е издаден
на 16.01.1997 г. за Народен парк „Рила“ във връзка със Заповед № 114/24.02.1992 г. на
министъра на околната среда, т.е. преди приемането и влизането в сила на ЗЗТ, с
който паркът е обявен за национален парк и преди издаването на Заповед № РД397/15.10.1999 г., с която Народен парк „Рила“ е прекатегоризиран в национален парк,
а Заповед № 114/24.02.1992 г. на министъра на околната среда е отменена.
В тази връзка вече не е актуална и информацията за площта на НПР, тъй като съгласно
АДС № 2/16.01.1997 г. общата площ е 107 923,7 ха, в т.ч. 67 358,7 ха Горски фонд и
40 565,0 ха високопланински пасища и ливади, а съгласно Заповед № РД-397/15.10.1999
г. общата площ е 81 046,0 ха, в т.ч. 53 481,0 ха Горски фонд и 27 565,0 ха
високопланински пасища и ливади. Нещо повече – извършените настоящи
геодезически измервания, които са по-прецизни от досегашните, също показват
изменение както на общата площ на парка, така и на ГФ и високопланиските пасища
и ливади.
На следващо място – не е актуална и информацията за местонахождение на имота
(Софийска и Пловдивска област), тъй като съгласно Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 ЗЗТ
и Заповед № РД-397/15.10.1999 г. НПР попада на територията на четири области – област
Пазарджик, Софийска област, област Кюстендил и област Благоевград.
В АДС № 2/16.01.1997 г. не са посочени границите на НПР.
В частта относно стопанисването и управлението на имота в АДС № 2/16.01.1997 г. е
посочено, че това се извършва от съответните горски стопанства, но по силата на чл. 46
и сл. от ЗЗТ управлението и контрола в НПР се осъществяват от МОСВ и неговите
регионални органи – Дирекция „Национален парк Рила“ и регионалните инспекции по
околната среда и водите.
Не са посочени и никакви данни за отстъпени права на ползване и строеж.
4.3.

Процедура по актуализация на издадения АДС № 2/16.01.1997 г.

На базата на гореизложеното се налага изводът, че издаденият АДС за НПР се нуждае
от актуализация, тъй като на практика не съдържа почти никакви актуални към момента
данни. Освен това са налице и предвидените по чл. 71, ал. 1 и 2 ЗДС предпоставки –
влязла в сила кадастрална карта, изменения на кадастралната карта,
лесоустройствените планове и т.н., т.е. налага се съставянето на нов акт, респ. нови
актове за изключителна държавна собственост.
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В тази връзка следва обаче да се отбележи, че стриктно погледнато чл. 71, ал. 1 ЗДС,
който препраща към данните по чл. 60, т. 1-7 ЗКР, не допуска издаването на един
цялостен АДС за НПР, тъй като НПР на практика се състои от множество отделни имоти,
а не е един-единствен поземлен имот, няма свой собствен кадастрален
идентификатор и т.н.
Друг практически проблем, който се очертава, е това, че АДС се издават в два
екземпляра, като единият се изпраща на съответния областен управител. НПР е
разположен на територията на четири области и ако за него се издаде един общ АДС,
то той трябва да се издаде поне в пет екземпляра, което противоречи на ЗДС.
Поради тези причини и нормативни изисквания препоръчваме въпросът да се съгласува
предварително с Министъра на РРБ, който е компетентният орган да утвърди подобен
АДС и под чието методическо ръководство като цяло се извършва управлението и
разпореждането с имоти - държавна собственост, вкл. по отношение на тяхното
актуване.
Що се отнася до АДС за отделните поземлени имоти на територията на НПР, то следва
да се има предвид, че с оглед на влязлата в сила кадастрална карта, както и при
промени в нея, в лесоустройствените планове и други планове за територията, следва
да се издадат и нови АДС, които да съдържат всички необходими данни по чл. 60, т. 1-7
ЗКР и в които да се съобразят настъпилите изменения в картите и плановете.
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V. СПОРОВЕ С ПРЕДМЕТ ВЕЩНИ ПРАВА
Съгласно т. 1.16.11 от Заданието се изисква извършването на проучване и изготвянето на
списък относно споровете с предмет вещни права върху обекти, разположени на
територията на парка, по които страна е Дирекция „Национален парк Рила“.
Към момента проучването ни не показва данни за наличие на висящи спорове с
предмет вещни права, по които ДНПР е страна, а от страна на ДНП също не ни е
предоставена такава информация.
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VI. ВПИСВАНЕ НА ДЪРЖАВАТА КАТО СОБСТВЕНИК ЗА ОБЕКТИ, ЗА КОИТО НЯМА НАДЕЖДНА
ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ВЪЗ ОСНОВА НА СЪСТАВЕНИ АДС
1. Поземлени имоти
Целият НПР е изключителна държавна собственост по силата на чл. 18, ал. 1 КРБ във
връзка с Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 ЗЗТ. Следователно всички поземлени имоти,
разположени на територията на НПР, са изключителна държавна собственост.
Съгласно данните от ККР на територията на НПР действително са налице няколко
поземлени имота, за които липсват данни за собствеността и правата върху тях:

Облас
т

Община

Землище

Идентификато
р

Вид на
имота

Площ
в кв.м

Трайно
предназн
ачение

Начин на
трайно
ползване

Вид на
правото

Вид
собственост

1

2

3

4

5

6

9

10

17

18

Софи
я

Самоков

с. Бели
Искър

03441.4.532

Поз.
имот

21749

Защитена
територия

За местен
път

Няма
данни

Неустановен
а

Софи
я

Самоков

с.
Говедарци

15285.10.228

Поз.
имот

Защитена
територия

Пасище

Няма
данни

Неустановен
а

Софи
я

Самоков

гр.
Самоков

65231.920.41

Поз.
имот

5378

Защитена
територия

За друг вид
застрояван
е

Няма
данни

Неустановен
а

Софи
я

Самоков

гр.
Самоков

65231.920.82

Поз.
имот

66731

Защитена
територия

Скали

Няма
данни

Неустановен
а

Софи
я

Самоков

гр.
Самоков

65231.920.86

Поз.
имот

63557

Защитена
територия

Скали

Няма
данни

Неустановен
а

Софи
я

Самоков

гр.
Самоков

65231.920.120

Поз.
имот

5454

Защитена
територия

Скали

Няма
данни

Неустановен
а

Софи
я

Самоков

гр.
Самоков

65231.920.163

Поз.
имот

61565

Защитена
територия

Скали

Няма
данни

Неустановен
а

Софи
я

Самоков

гр.
Самоков

65231.920.165

Поз.
имот

Защитена
територия

Скали

Няма
данни

Неустановен
а

Софи
я

Самоков

гр.
Самоков

65231.920.166

Поз.
имот

Защитена
територия

Скали

Няма
данни

Неустановен
а

309222

100388
9471

Както за тези поземлени имоти, така и за всички останали поземлени имоти на
територията на НПР, за които все още не са съставени актове за изключителна
държавна собственост, следва да се съставят такива АДС, защото съгласно чл. 5 ЗДС
държавата удостоверява възникването на правото си на собственост именно по този
начин, а с оглед на конституционните и нормативните разпоредби други лица не би
следвало да имат права на собственост върху поземлени имоти на територията на НПР.
Евентуални спорове за материално право следва да се решават по съдебен ред (чл.
79, ал. 3 ЗДС).
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Що се отнася до вписването на държавата като собственик, то следва да се има
предвид, че чл. 69 ЗДС и чл. 104, ал. 2 ППЗДС не предвиждат вписване на актовете за
изключителна държавна собственост в службата по вписванията. Те се утвърждават от
Министъра на РРБ и преписи от тях се изпращат директно на АГКК за вписване в
кадастралния регистър на недвижимите имоти (арг. от чл. 25, ал. 3 на Наредба №
3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и
кадастралните регистри).
2. Други обекти (сгради и съоръжения)
Що се отнася до актуването на други обекти (сгради и съоръжения) на територията на
НПР, за които липсват съответните документи за собственост, то това също би следвало
да се извърши, защото по силата на приращението собственикът на земята
(държавата) е собственик и на постройките и насажденията върху нея, освен ако е
установено друго (чл. 92 от Закона за собствеността). При липсващи права на друго
лице върху съответните обекти, изградени на територията на НПР, държавата е станала
техен собственик по силата на приращението, а това е един от способите за
придобиване на държавна собственост (арг. от чл. 3, т. 5 ЗДС).
Собствеността на държавата върху такива обекти поначало е частна, освен ако не бъде
решено друго със закон или акт на МС (арг. от чл. 2 ЗДС), като този въпрос следва да се
реши след изясняването на въпроса кои са тези обекти, за да се прецени какъв АДС да
се издаде – за публична или за частна държавна собственост.
Издаването на АДС само по себе си няма правопораждащо действие, а е следствие
от придобиването на правото на собственост по силата на приращението и само го
удостоверява.
На основание чл. 70 ЗДС актовете за публична и частна държавна собственост се
съставят в два екземпляра от звено "Държавна собственост" при областния управител.
Актовете се подписват от съставителя и се утвърждават от областния управител. Двата
екземпляра се представят в службата по вписванията в 14-дневен срок от
утвърждаването, като след вписването първият екземпляр се съхранява в звено
"Държавна собственост". На МРРБ и на лицата, които ползват имота, се предоставят
преписи след вписване на съответния акт. Копие от вписания в службата по вписвания
акт следва да се изпрати на АГКК.
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VII. ПРОЦЕДУРИ ЗА ДЕЙСТВИЕ
1. Трансформиране на собствеността върху поземлените имоти в изключителна
държавна собственост
Собствеността върху поземлените имоти на територията на НПР поначало е
изключителна държавна собственост на основание чл. 18, ал. 1 КРБ във вр. Приложение
№ 1към чл. 8, ал. 1 ЗЗТ и Заповед № РД-397/15.10.1999 г. на Министъра на околната среда
и водите.
Както вече бе разгледано в Раздел IV, т. 1 от настоящия анализ, към настоящия момент
има данни само за три имота на територията на НПР, които са собственост на частни
физически или юридически лица, както и още два имота, собственост на частно
юридическо лице, през които имоти съгласно настоящите геодезически замервания
евентуално ще мине границата на НПР, респ. части от които имоти евентуално биха
попаднали на територията на НПР.
Липсват достатъчно данни и документи по отделните казуси, които биха могли да бъдат
предмет на по-задълбочен анализ, но като цяло следва да се има предвид, че всякакви
придобивни и разпоредителни сделки с имоти – изключителна държавна собственост
поначало са нищожни поради противоречие със закона, а държавата, в качеството си
на собственик, може да иска тези поземлени имоти от всяко лице, което ги владее или
държи, без да има основание за това.
Що се отнася до имотите, през които границата на НПР изглежда минава съгласно
сегашните геодезически замервания, то към момента тези имоти все още са извън
територията на НПР, защото границата все още не е коригирана по надлежния ред. В
тази връзка, при потвърждаване верността на геодезическите замервания би следвало
да бъдат потърсени способи за доброволно уреждане на отношенията със
собственика, а при липса на съгласие – за уреждане на отношенията и по
принудителен (отчуждаване) или съдебен ред.
Имотите на територията на НПР, които са актувани като общинска собственост, следва
да бъдат отписани от съответните книги като неправилно актувани или като актувани при
отпаднало основание и да бъдат актувани като изключителна държавна собственост.
Държавата следва да издаде нови актове за изключителна държавна собственост или
респ. да коригира старите, когато това е възможно:
 за всички новообразувани имоти;
 за всички имоти, за които липсват данни за собствеността;
 за всички имоти, актувани като частна или публична (но не и изключителна)
държавна собственост.
Като краен резултат от процедурата по актуване на имотите би следвало за всички
поземлени имоти на територията на НПР да са издадени актове за изключителна
държавна собственост.
Като формален израз на изключителната собственост на държавата върху целия НПР би
следвало с Министъра на РРБ да бъдат обсъдени възможностите за издаване и на един
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цялостен акт за изключителна държавна собственост за целия НПР, каквато е била
практиката до момента.
2. Уреждане/трансформиране на собствеността върху отделните сгради и
съоръжения в публична държавна собственост
По отношение на възможностите и процедурите за трансформиране на собствеността
върху отделните сгради и съоръжения в публична държавна собственост, то следва да
се има предвид, че поначало нито КРБ, нито ЗЗТ поставят такова изискване. Напротив –
съгласно чл. 17, ал. 3 КРБ частната собственост е неприкосновена, а принудителното
отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз
основа на закон, при условие че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин
и след предварително и равностойно обезщетение (чл. 17, ал. 5 КРБ).
Именно поради тази причина в чл. 9, ал. 1 ЗЗТ е посочено, че при увеличаване на
площта или при включване на нови защитени територии в парковете с национално
значение и в природните резервати, които служат за задоволяване на обществени
потребности с общонародна значимост, горите, земите и водните площи собственост на физически и юридически лица и частна общинска собственост, се
отчуждават по реда на Закона за държавната собственост. Извън тези случаи
обявяването на защитените територии не променя собствеността на горите, земите и
водните площи в тях (чл. 9, ал. 2 ЗЗТ), т.е. обстоятелството, че НПР има качеството на
национален парк поначало не променя характера на собствеността върху отделните
сгради и съоръжения в него, но собствениците и ползвателите могат да упражняват
правата си при определени нормативни ограничения.
Този режим се допълва и от разпоредбите на ЗДС, според които:
 Публична държавна собственост, най-общо казано, са обектите и имотите,
определени със закон или с акт на МС за публична държавна собственост
(чл. 2, ал. 2 ЗДС). Следователно законодателят, респ. МС, трябва във всеки
един конкретен случай по отношение на всеки един конкретен обект, да
прецени дали е налице държавна нужда, която да обоснове обявяването на
съответния обект за публична държавна собственост. Това се отнася и за
обектите, които към момента са частна държавна собственост.
 Що се отнася до имотите или части от имоти, които са собственост на
физически или юридически лица, то те могат да се отчуждават
принудително само за задоволяване на държавни нужди, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, след предварително и равностойно
обезщетение (чл. 32, ал. 1 ЗДС). Отчуждените за задоволяване на държавни
нужди имоти стават публична държавна собственост (чл. 33, ал. 4 ЗДС).
Наличието на държавна нужда, която не може да бъде задоволена по друг
начин, се установява с влязъл в сила подробен устройствен план,
предвиждащ изграждане на обекти за задоволяване на държавни нужди, или с
одобрен подробен устройствен план, който предвижда изграждане на
национален обект, за който е налице влязло в сила разпореждане за
допускане на предварително изпълнение, или по друг начин, предвиден в
закон (чл. 33, ал. 2 ЗДС). Следователно, единствено при наличието на тези
предпоставки се допуска извършването на принудително отчуждаване на
имоти – частна собственост на физически или юридически лица, т.е. отново
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следва да се извършва преценка за всеки отделен случай в зависимост от
конкретната държавна нужда.
С оглед на гореизложения общ режим по отношение на изискванията за
трансформиране на частната собственост в публична държавна собственост, както и с
оглед на изложените вече в настоящия анализ проблеми във връзка с установяването на
собствеността върху отделните сгради и съоръжения на територията на НПР, неналични
и ненадлежни документи за собственост, липсваща строителна документация,
неотразяване на обектите в ККР и КВС и т.н., биха могли да се набележат следните
мерки:
 Да се реализира предвидената още в Плана за управление на Национален
парк „Рила“ – 2001 - 2010 (Раздел II „Предписания“, Част 6.0 „Тригодишен план
за действие по Плана за управление на НП „Рила“, т. 5.5.9) Програма за
уреждане на собствеността на сгради и съоръжения съгласно действащата
нормативна уредба с предвидените проекти: (i) Проект „Паспортизация и
изясняване статута на собствеността на съществуващите сгради и
съоръжения“ и (ii) Проект „Определяне на сградите и съоръженията частна
собственост, включително на търговски дружества и изготвяне на програма за
трансформиране на собствеността в публична държавна собственост
включително чрез предоставяне на концесии“. Част от тази програма на
практика е реализирана в хода на настоящата процедура за актуализиране
на ПУ на НПР, като резултатите биха могли да се използват след събирането
на съответната допълнителна информация и документи, както и след
извършването на съответните проверки.
 Да се организира провеждането на работни срещи и дискусии с лицата,
претендиращи притежанието на права върху обекти на територията на НПР,
с цел изясняване на основанията за претенциите им, като по възможност
следва да се съберат и наличните документи за правата на лицата върху
съответните обекти, вкл. наличната строителна документация.
 Предвид наличието на множество сгради и съоръжения на територията на НПР
без документ за собственост и/или без необходимата строителна
документация, както и предвид наличието на множество нефункциониращи,
неподдържани и дори опасни сгради и съоръжения, следва да се възложи
извършването на проверки от специализираните надзорни органи по
контрол на строителството (кметове на общини, ДНСК и т.н.), в хода на които
да се провери дали и доколко проверяваните обекти са изградени законно и
респ. дали подлежат на узаконяване, или на премахване. По всяка вероятност
в хода на тези проверки ще бъдат събрани и допълнителни доказателства
относно собствеността върху обектите.
 Да се премахнат незаконните обекти.
 Да се установи окончателно собствеността върху законните обекти. В
случай на спорове за собственост и/или други права между държавата и
трети лица отношенията следва по възможност да се уредят доброволно, а
ако това не е възможно – по съответния принудителен (съдебен) ред.
 След установяването на законните обекти, както и на правата върху тях, по
отношение на всеки конкретен обект и в зависимост от конкретната
държавна нужда, следва да се прецени дали да бъде обявен за публична
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държавна собственост, респ. дали да бъде отчужден срещу съответното
обезщетение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.4. Собственост
Таблица 1.4. – 1. Собственост по землища по землища в наличните Кадастрални карти
(ККР) и Карти на възстановената собственост
*Забележка:
№ по
ред

ЕКАТТЕ

Землище

Община

Област

действаща
КВС/ККР

1.

04217

гр.Благоевград

Благоевград

Благоевград КВС

2.

03504

гр. Белица

Белица

Благоевград ККР

3.

02960

с. Бачево

Разлог

Благоевград КВС

4.

15326

с. Годлево

Разлог

Благоевград КВС
Благоевград КВС

16754

с. Горно
Драглище

Разлог

5.
6.

21748

с. Добърско

Разлог

Благоевград КВС
Благоевград КВС

22602

с. Долно
Драглище

Разлог

7.
8.

22753

с. Долно
Осеново

Симитли

Благоевград КВС

9.

87338

гр. Якоруда

Якоруда

Благоевград КВС

10.

04220

с. Бистрица

Дупница

Кюстендил

ККР

11.

65245

с. Самораново Дупница

Кюстендил

ККР

12.

53254

с. Овчарци

Сапарева Баня

Кюстендил

КВС

13.

62520

с. Ресилово

Сапарева Баня

Кюстендил

КВС

14.

65365

гр. Сапарева
Баня

Сапарева Баня

Кюстендил

ККР

15.

03592

гр. Белово

Белово

Пазарджик

ККР

16.

14163

с. Габровица

Белово

Пазарджик

КВС

17

66319

с. Сестримо

Белово

Пазарджик

КВС

18

22006

гр. Долна Баня

Долна Баня

София

КВС

19

38916

с. Костенец

Костенец

София

КВС

20

03441

с. Бели Искър

Самоков

София

ККР

*Забележка:
№ по
ред

ЕКАТТЕ

Землище

Община

Област

действаща
КВС/ККР

21

15285

с. Говедарци

Самоков

София

KKR

22

46067

с. Маджаре

Самоков

София

ККР

23

46276

с. Мала Църква Самоков

София

ККР

24

61604

с. Радуил

Самоков

София

ККР

25

65231

гр. Самоков

Самоков

София

ККР

Приложение № 6

СПИСЪК

215213,3

2

Бели Искър

Почивна база на ПРО ЕАД (отдел676-2)

4678091,6

215293,6

3

Бели Искър

Електропровод (отдели 854, 855, 856, 857)

4669571,4

216626,7

Бели Искър

Масивни сгради 2бр. (отдел 853-а)

4670819,6

216652,3

Бели Искър

Кантон яз.Бели Искър (отдел853-7)

4671243,8

216513,2

Бели Искър

216530,6

8

Бели Искър

Кантон яз.Бели
вода(отдел854-1)

4670714,9

216726,8

Бели Искър

Обслужващи сгради на Софийска вода
(отдели 853-7, 854-1)
4670924,6

216621,5

Искър

на

хидротехнически
площадкиБетонови
основи

съоръжения-шахти

електропроводи

15

16 17 18 19

20

21

микро вец

10 11 12 13 14

водохващания

9

транспортна инфр

8

4677713,2

Бели Искър

разрушени сгради

7

Почивна база Бели Искър (отдел678-4)

7

9

6

Бели Искър

Яз.Бели Искър
4670794,4
Водохващане, тунели и канали на Софийска
вода (отдели 677, 678, 706, 707, 840, 841,
842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850,
851, 853, 855, 869, 875)

трафопостове

5

селскостопански

4

горски пункт

3

Y

кантони

2

X

заслони

Наименование на обект :

почивни бази

1
1
2
3
4
5
6

Парков
участък

хижи

№
по
ред

Координати в координатна
с/ма 2005 год.

обслужващи сгради

На обекти на капиталното строителство и съоръжения на територията на Национален парк “РИЛА” на база подадена
информация от Дирекция Национален парк “РИЛА” и след геодезически измервания на терен.

7

1
2
1
1

Софийска

10

Бели Искър

11

Бели Искър

12
13

Бели Искър

Кантон яз.Бели Искър на Софийска
вода(отдел868-5)
4677210,3
Кантон Леви Искър на
Софийска
вода(отдел875-5)
4679416,6
Водохващане с.Бели Искър ВиК(отдел665б)
4682934,3

Бели Искър

ВЕЦ Бели Искър НЕК(отдел6677-2)

4677308,5

1
2

215203,2

1

211452,5

1

214634,7
215309,2

1

3

1
1
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15

16 17 18 19

20

21

Бели Искър

Електропровод 110kV с.Бели Искър
ВиК(отдели 665, 666, 667, 668, 669, 670,
671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 682,
683, 684)
4677468,9

215321,1

1

Бели Искър

Електропровод 20kV ВЕЦ Бели Искър
(отдели 677, 841, 842, 843, 844, 845, 846,
847, 848, 849, 850, 851, 853)
4669657,6

217202,1

1

Бели Искър

Електропровод 20kV Леви Искър (отдели
707, 869, 875)
4679440,7

211475,4

1

17

Бели Искър

Електропровод ниско напрежение ВЕЦ
Бели Искър (отдел677)
4677189,8

215825,8

1

18
19
20
21
22

Бели Искър

Въжена линия до връх Мусала, трафопост
(отдели 844, 845)
4674909,2

215770,1

Бели Искър

Полицейски пост Бели Искър (отдел687-4)

4677635,9

215301,7

Бели Искър

Заслон Алиница БАН (отдел705-а)

4680204,7

212938,8

Бели Искър

КИП-Бели искър

4681996,7

214732,1

3

Бели Искър

4679931,5

212070,4

3

Бели Искър

Полицейски пост Леви искър
Връх мусала - метео
обсерватория

4675270,1

217980,0

4

Белица

х. Добърско (отдел100)

4656594,1

207045,7

25

Белица

Почивен дом на Районна болница Разлог
(отдел75-4)
4654394,8

26

Белица
Белица

Дървена барака на Районна болница Разлог
(отдел75-4)
4654394,8

14

15
16

23
24

27

станция

4
4

и
2

1

204316,5

1

1

204316,5

1

Белица

29

Белица
Белица

Полуразрушена сграда на Акадамика СОСТСофия (отдел24-8)
4663105,0

209282,1

1

Масивна сграда на Акадамика СОСТ-София
(отдел24-м)
4663053,7

209399,7

1

Белица
Белица

32
33

Кантон Вапа на ЯиК (отдел40-2)
Полуразрушени сгради -2бр. (отдел40-2)
Белица

207071,8

1

28

31

1

1

Масивна сграда -груб строеж (отдел100-г)
4656621,5
Дървено бунгало на ЕАД Перивол (отдел754)
4654484,3
Изоставени масивни сгради - 4бр. (отдел248)
4663107,4

30

1

204306,9

212098,4

4663206,9

212114,3

2

1
1

209313,6

4663223,6

1

4

1

1

1
2

1

1

1

1

1

34
35
36
37

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Белица

Хидротехнически съоръжения от каскада
Белмекен -Сестримо на НЕК ЕАД (отдели
19-1, 20-2, 21-1, 22-2, 22-3, 24-5, 6, 40-4,
123-1, 126-1, 135-1, 136-2, 137-1, 140-4, 1413, 142-2, 143-1, 144-2)
4664300,1

218660,3

Белица

Кантон Карааланица НЕК (отдел24-8)

4663050,1

209470,7

1

Белица

Кантон Поленица НЕК (отдел141-2)

4663606,4

217104,4

1

Белица

Селскостопанска сграда-обор (отдел75-4)

4654546,4

204313,7

1

215958,7

1

8508420,5

2

15

1

16 17 18 19

11

20

3

1

38

Белица

39
40

Белица

Селскостопански сгради м.Лопатица(отдел
1002-101)
4662648,5
Селскостопански сгради м.Саровица(отдел
95-5)
4525721,0

Белово

Основи на х. Хвала Богу

4676341,1

239013,1

41

Белово

Площадка на водопроводна кула на ПАВЕЦ
Белмекен
4676019,8

238785,0

42
43
44

Белово

Основи на бивш туристически заслонм.Писан камък
4676943,7

236570,0

1

Белово

Основи на сгради -м.Мерджанец

4676072,4

236322,3

4

Белово

Фундамент от ски влек-м.Лисичите егреци
Питейно водохващане-м.Пашово дере

4672352,3

238273,0

45

Белово

236299,1

46

Белово

4670940,6
Част от водопроводза питейни нуждина
сградата на П"ЯиК" на стената на яз.
Белмекен
4672330,7

47

Белово

Питейно водохващане за ПАВЕЦ Чаирам.Манафска река
4671210,5

241558,3

2

48

Белово
Белово

Част от водопровод за питейни нужди на
ПАВЕЦ Чаира
4671362,5

241646,2

6

49

Водохващане за нуждите на ПАВЕЦ Чаира

238413,9

2

2

2

50

Белово

Част от водопровод за пожарогасене на
ПАВЕЦ Чаира

51

Белово

239663,5

1

1

2

52

Белово

1

1

4671225,5

Водохващане за питейни нужди на с.
Сестримо-м.Хаджидедеица
4675362,5
Част от водопровод за питейни нужди на с.
Сестримо
4675818,8

5
1

1

1

1

1
1

3

236604,7

240005,0

2
1

4
7

21

1
53
54

2

3

4

5

Белово

Водохващания м. Самара

4668951,6

237252,2

Белово

Част от канал Грънчар-м. Самара

4668476,8

237535,7

55

Белово

56
57

Белово

Точки от контролно-измервателната с-ма 4674367,1 (49на яз. Белмекен-2бр.
1);4674645,2(49-2);
(1) 4671876.7 (2)
Точки от контролно-измервателната с-ма 4671951.8 (3)
на яз. Чаира-4бр.
4671928.0

236394,4 (49-2)
;237003,5149-2)
(1)241639.0(2)
241561.8 (3)
241545.9

Белово

Електропровод 20kV-от м.Водна кула до
яз.Белмекен
4671951,8

238813,3

Белово

Електропровод 20kV-от яз.Белмекен до
ПАВЕЦ Чаира
4671928,6

237071,6

Белово

Панорамен път около яз. Белмекен(стенаконтрастена, асфалтиран)
4671708,8

233526,6

60

Белово

Панорамен път около яз. Белмекен(стенаконтрастена, почвен)
4671239,4

234283,7

61

Белово

Част от почвен път от яз. Белмекен до
м.Помочена поляна
4674302,2

236472,1

58
59

62

Белово

63
64

Белово

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Белово

Част от асфалтиран път от яз.Белмекен до
Водна кула
4673263,0
Част от асфалтиран път от яз.Белмекен до
Чаира
4673385,8

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15

16 17 18 19

20

21

2
1

1

19

3

1

238553,6
238782,0

Белово

Сграда на гребна база
Електропровод
20kV-яз.Белмекен
Спортна база

4673549,6

235401,7

1

1

4674386,0

236108,6

Белово

Горски път Тепето

4672834,3

240140,9

Белово

Водонапорна кула Чаира

4672546,8

238891,5

Белово

6 бр. Бараки

4673712,0

235360,4

Благоевград

х. Македония

4661149,4

205342,7

Благоевград

Стара сграда- м.Червен кръст

4660910,7

201103,4

1

Благоевград

Основи на обор- м.Червен кръст

4660790,5

200850,40

1

Благоевград

Водохващане ЯиК-х. Македония

4661121,4

204717,5

Благоевград

Кантон ЯиК-х. Македония

4661131,0

204511,7

Благоевград

Канал

4661099,8

204654,7

Благоевград

Централно водохващане-Карталска поляна

4660716,2

199354,3

1

до
1

1
6
1

1

1

1

18

1

1

1

2

1
64

1
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

2

3

4

5

Благоевград

Сграда на БАН-Карталска поляна

4660969,5

199041,6

Благоевград

Бивша мандра-Карталска поляна

4660753,0

199261,7

Благоевград

Фургони ЯиК/ВиК

4660859,9

199288,2

Благоевград

Водохващане р.Гургутица

4655906,2

196932,5

Благоевград

Стара сграда ВиК

4655932,0

196903,6

Благоевград

Водохващане р. Исмаилица

4657204,9

195989,7

Благоевград

х. Чакалица

4655553,1

194507,5

Благоевград

Основи на стара сграда-Рустан махала

4654971,3

194799,3

Благоевград

Сграда стара ВиК-Чакалица

4655763,1

194351,5

Благоевград

199147,0

6

7

8

9

10 11 12 13 14

16 17 18 19

1
1

4
1

1

3

1

2

1

2

2
1
1

1

86
87
88
89
90
91
92
93
94

Благоевград
Благоевград

Сел. Постройка -м. Аргача

4665487,0

1

188507,4

Боровец

х. Мусала и клекова хижа

4677352,9

218309,2

2

Боровец

Нова х. Мусала

4677368,3

218213,1

1

Боровец

Изгоряла х. Мусала

4677422,7

218242,6

1

Боровец

Заслон Еверест

4675790,5

218273,0

Боровец

х. Чакър войвода

4680820,7

221830,6

1

3

Боровец

х. Марица 1900

4676362,8

222629,4

1

2

Боровец

222531,9

1

3

95
96

Боровец

х. Заврачица
4673921,3
Хидротехническо съоръжения от каскада
Белмекен -Сестримо на НЕК ЕАД
(отдели404-б, 421-1,2, 426-3,3, 427-а,1, 433а, 439-3, 440-в, 598-д, 600-а,б, 601-а, 624а,4, 650-а, 656-6, 658-1, 660-а)
4682339,6
Кантон Ибър 1200,микроВЕЦ и гараж
Кантон Марица 1900

4682353,6

226070,6

97
98
99
100

Боровец

204708,2

2
1
1

2
1

1

1
1

2
2

1

226053,4

4676005,2

222397,6

Боровец

Дворец Саръгьол

4679575,0

221550,0

Боровец

Тераса на бирария "Ситняково"

4682756,5

220337,1

Боровец

Бетонна площадка до х. Мусала

4677371,2

218318,4

20

1

Сеновал Карталска поляна (отдел12-8)
4660923,3
Хидротехническо съоръжения от каскада
Белмекен -Сестримо на НЕК ЕАД (отдел5385)
4661099,8

Боровец

15

1
1

3

1

1
1

5
2
1

29

21

1

2

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Недовършена масивна постройка до х.
Чакър войвода
4680818,0

221800,7

Боровец

Ограда от бетонени колове и телена мрежа
(отдел445-1)
4676019,6

222421,3

Боровец

Ламаринена барака (отдел 443а)

4675993,8

222402,1

1

Боровец

Сграда от каменна зидария (427а)

4675563,0

222587,0

1

Боровец

Сгради от каменна зидария-2 бр. (426-3)

2

101 Боровец
102
103
104
105

3

106 Боровец
107 Боровец
108 Боровец
109 Боровец

110 Боровец
111 Боровец
112 Боровец
113 Боровец
114 Боровец
115 Боровец
116 Боровец

4675740,4

222655,4
222496,0

4

Разрушена сграда от каменна зидария и
2бр. бетонни основи (отдел425-3)
4676312,8

222619,7

2

Бетонов склад (отдел424-1)

4676275,5

222159,3

1

Бетонни площадки-2бр. (отдел404 б)

4677831,9

221918,0

Дървена постройка обор-полуразрушена
(отдел382-1)

4679144,8

223990,7

Трафопост (отдел387-1)

4680184,0

222019,7

4680411,0

222044,0

-2бр.

Към

16 17 18 19

20

1

Бетонни площадки в/у каменна зидария 5бр. (отдел425-4)
4676187,7

Масивни тоалетни
санаториум Саръгьол

15

2

1
1

бивш

Основи
от
стопанска
сграда
и
полуразрушен навес (отдел359-2)
4680626,7
Кантон Марица 1400 ХМС233 на НИХМ към
БАН
4680799,6

1

221741,5

2

223191,0

1

1

Горски заслон Гроба

4681027,7

225122,5

1

Горски заслон Бързанска поляна

4678255,3

222267,1

1

117
118 Боровец

Заслон за паша-разрушен (отдел 426-1)

4676232,6

222608,1

Заслон Ибър 1900

4676020,4

225909,2

119 Боровец
120 Боровец
121 Боровец

Кантон Ибър 1900

4679327,7

227210,2

Основи от каменна зидария (отдел657-1)

4675579,6

225843,0

2

Основи от каменна зидария (отдел656-8)
4676025,2
Каменни основи-6бр. С бетонни площадки,
септична яма и водопроводна шахта
(отдел658-1)
4676099,6

225454,3

1

225951,8

6

Боровец

122 Боровец

1
1

2
1

2

21

1
123
124
125
126
127
128
129

2

143
144
145
146

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Боровец

227027,7

Боровец

Каменни основи

4672938

346511

1

Боровец

Дървени основи

4677677

347303

1

Говедарци

х. Мальовица (отдел783-в) и трафопост

4677110,8

200594,9

1

11

Говедарци

х. Вада (отдел797-в)

4681550,6

199850,7

1

1

Говедарци

Заслон Страшното езеро (отдел771-в)

4676137,9

202640,6

1

Говедарци

Заслон Орловец (отдел782-в)
4675454,4
Тунел Вада на Софийска вода (отдели797-1,
802-1)
4681541,7

201313,3

1

130 Говедарци
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

3

Каменни основи от заслон за паша(отдел
568)
4673551,0

15

1

199398,3

1

200604,2

Говедарци

Влек Мальовица

4679188,0

201798,6

Говедарци

Водохващане комплекс Мальовица

4678103,8

201153,5

Говедарци

Барака

4676194,4

196730,9

1

Говедарци

Барака

4675863,4

197933,0

1

Говедарци

Барака

4677036,6

198137,2

1

Говедарци

Барака

4679110,4

199380,9

1

Говедарци

Водохващане говедарци (отдел 746-а)

4681673,5

206708,7

Говедарци

Заслон Кобилино бранище

4672862

330798

Дупница

х. Ловна

4681714,2

197866,4

1

Дупница

х. Рилски езера

4680746,9

196401,4

1

Дупница

х. Седемте езера

4679371,4

196528,9

1

Дупница

Самуразрушаваща се сграда западно от
х.Рилски езера"Чайна"
4680765,

196305,1

1

Дупница

Кухня лагер ОББ България

4679344,4

196719,3

1

Дупница

Горски пункт Риболюпилня

4679052,6

196113,2

Дупница

Кантон Джерман

4681946,2

198866,4

4680841,5

196487,7

1

4681036,2

196499,3

1

Влек Татра пома

21

1

Говедарци

147 Дупница
148 Дупница

20

2

Електропровод 20kVКомплекс Мальовица,
хижа Мальовица (отдели 781, 782, 783)
4677144,3

ПСВЛ
х.Пионерска-х.Седемте
попадаща в частта на НП рила

16 17 18 19

1
1
1

1
1
4

1

1

1
1

езера

1
149
150
151
152

2

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15

16 17 18 19

Дупница

Водохващане х.Рилски езера

4680816,9

196264,3

1

Дупница

Водохващане х.Ловна

4681513,5

197693,4

1

Дупница

Септична яма х.Рилски езера

4680847,7

196515,0

Дупница

Сапаревска вада
Сграда за съоръжение за производство
ел-енергия с водопреносни тръби за
Ловна
Сграда за съоръжение за производство
ел-енергия с водопреносни тръби за
Седемте езера
Сграда за съоръжение за производство
ел-енергия с водопреносни тръби за
Риболюпилня

4681860,7

198904,5

4681715,7

197931,6

4679577,8

196410,1

4678998,9

196084,8

4681979,6

194962,4

Къща за гости м. Зелени преслап
4683968,8
Почивна база Мебел инвест- м. Зелени
преслап
4683845,6

195541,4

1

11

195496,9

1

4

195542,1

1

6

Дупница

Почивна база ВКС- м. Зелени преслап
4684032,8
Почивна база Хидрострой- м. Зелени
преслап
4683987,2

195487,9

1

11

Дупница

Водохващане за Зелени преслап

4683867,9

194944,4

Дупница

Трафопост Зелени преслап

4683858,2

195706,7

1

Дупница

Изоставен трафопост в м. Зелени преслап

4683871,2

195442,0

1

Дупница

Водохващане х. Скакавица

4681912,9

195039,3

1

Дупница

Водохващане р. Скакавица
4681903,7
Сграда за съоръжение за производство на
ел-енергия с водопреносни тръби за х.
Скакавица
4682134,8

195045,6

1

Мост на р. Скакавица
4682820,2
Мост на р. Скакавица югоизточно от х.
Скакавица
4681961,8

195393,7

1

195039,5

1

Влек - разрушен, неизползван, югоизточно
от х. Скакавица
4681932,5

195057,0

1

Септична яма х.Скакавица

4681942,8

194982,3

Резервоари за вода за Паничище

4684788,9

193691,5

153 Дупница
154 Дупница
155 Дупница
156 Дупница
157 Дупница
158 Дупница
159 Дупница
160
161
162
163
164
165

3

166 Дупница
167 Дупница
168 Дупница
169 Дупница
170 Дупница
171 Дупница

20

1
1

на
х.
1

на
х.
1

1

на
ГП

х. Скакавица и писта на изток

1
1

3

1

1

195067,2

1

3
1

4

21

1
2
172 Дупница
173 Дупница
174 Дупница

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

4684105,4

195063,3

Основи от Сапаревобанско перде

4682067,2

194373,6

Овчарско перде - изоставено
4684333,3
Изоставени 3 бр каменни сгради
използвани като временни заслони по
течението на р. Горица, м.Бастунам.Юручки гробища
4683264,3
Водохващане на р. Горица, отвеждащ
водопровод и бетонови облекчителни
шахти
4682970,6

190427,5

4682738,9

188386,2

Дупница

х. Отовица
Полуразрушена
перде

4680543,1

189419,3

1

Дупница

Основи на бунгала в м.Кутлести валог

4682857,1

188687,8

8

Дупница

Сграда в м. Алай бег

4682435,1

189561,5

1

Дупница

Тухлена сграда в м. Юрта

4680768,6

188851,4

1

Дупница

Каменни основи на временен заслон в м.
Сегменски камък
4680384,5

191752,2

Дупница

Водохващане р. Отовица с отвеждащ канал

4682447,4

188647,3

Дупница

х. Иван Вазов

4677530,0

193099,1

Дупница

х. Бел кладенец- самуразрушаваща се

4680847,2

185180,7

176 Дупница
177 Дупница

182
183
184
185

4

Водохващане за Гюндера

175 Дупница

178
179
180
181

3

186 Дупница
187 Дупница
188 Дупница
189 Дупница

сграда

на

16 17 18 19

20

1
1
1

193882,5

5

193860,0
1

1

4

1

2

12

Саморанско

Изоставена сграда временен заслон за
паша в м. Ливадите
4678954,4
Саморазрушаваще се сграда ВиК в
м.Влашка бара
4681488,9
Стопанска сграда в м. Стария трион
Изоставено дървено бунгало в м. Валога
заслон

1

12
1
1

184299,2

4680124,9

184338,7

4679998,1

186196,7

190 Дупница

4680135,7

185909,3

191 Дупница

Каменни основи на сграда за животни в м.
Равна бука
4680178,1

185877,7

Изоставени тухлени сгради заслони за
пастиир в м.Плочите - 2бр.
4677459,2

192405,5

Еко дом Самоковището в м. Самоковището

185636,4

1

1

189231,5

Тухлена изоставена сграда
пастири в м. Равна бука

192 Дупница
193 Дупница

15

1
1
1

1

за

4679827,7

1
1
3
1

1

21

1

2

194 Дупница
195 Дупница
196 Дупница
197 Дупница
198 Дупница
199 Дупница

205
206
207
208
209
210
211
212

4

5

Сграда за производство на ел-енергия за х.
Иван Вазов
4677614,7

193394,1

Сгради - 3бр. Използвани за временни
заслони от пастити в м. Мало пазар дере
4676931,0

193298,4

Мост на р. Бистрица в м. Водопада

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15

16 17 18 19

2

4680011,0

184406,6

1

Мост на р. Бистрица в м. Самоковището
4679686,8
Водохващане на р. Бистрица за х. Иван
Вазов
4677590,6

185758,4

1

Септична яма х. Иван Вазов

193887,9

1

4677481,3

193054,1
193256,0

Дупница

Изоставена каменна постройка временен
заслон за паша в м. Чукарката
4679509,3

185210,4

Дупница

Смочевска вада

4678131,6

186960,2

1

Дупница

Стена на Черното езеро

4677310,3

190806,9

1

Дупница

Стена на Воденичарско езеро

4677281,9

189953,5

1

Дупница

Хидротехнически съоръжения от Западна
деривация на ВК Рила (отдел85-3)
4682111,4

188977,3

1

Дупница

Трафопост

4674376

314730

Дупница

Каменни основи

4677227

308006

Костенец

Туристически заслон-м.Левия дол

4677455,6

235874,0

Костенец

Останка от стара сграда-м.Кимила

4679538,3

237213,4

Костенец

Водохващане НЕК м.Кимила

4679486,7

237175,9

1

Костенец

Водохващане НЕК м.Градище

4679355,2

237646,9

1

Костенец

Водохващане НЕК м.Кутлините

4676645,8

233481,7

1

Стълбове ЖР от м. Викалата до м.
Помочена поляна
4679659,7

236436,0

1

Кантон Чавча НЕК - м.Двете реки

4681042,8

235872,0

1

Кантон НЕК - м.Фитиля

4680112,7

234984,9

1

Кантон Крайна река НЕК - м.Кутлините-не
се използва
4676790,4

233182,2

1

Кантон ВиК - м.Двете реки

235873,2

1

213 Костенец
214 Костенец
215 Костенец
216 Костенец
217 Костенец

4681070,8

20

1

Покрит канал от р. Бистрица югозападно от
х. Иван Вазов- не се използва
4676669,1

200 Дупница
201
202
203
204

3

5
1
1

2

1
1
1
1

2

21

1
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

2

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15

16 17 18 19

Костенец

Гаражи НЕК - м.Двете реки

4681059,1

235869,6

Костенец

Микро ВЕЦ НЕК - м.Двете реки

4681094,8

235870,5

Костенец

Останки от стари сгради-м.Кутлините- 6 бр.

4676645,8

233481,7

Костенец

Водохващане НЕК м.Фитиля

4680149,8

234989,2

1

Костенец

Водохващане НЕК м.Портите

4680578,8

235869,4

1

Костенец

Водохващане НЕК м.Кутлините

4676774,5

233747,2

1

Костенец

Рейка мерителна НЕК-м.Зашов уструг

4680334,2

235839,7

Костенец

Кантон НЕК -м.Арян дере

4677141,5

229714,7

Костенец

Микро ВЕЦ НЕК -м.Арян дере

4677069,2

229732,2

Костенец

Останка от стара сграда-м.Арян дере

4677183,9

229727,1

1

Костенец

Останки от стари сгради-м.Арян дере- 4 бр. 4677350,7
Останки от стари сгради-м.Мандрата- 2 бр.ДНП
4679880,9
Останка от стара сграда-м.Мандратадървена
4679848,4

229780,8

4

230805,0

2

230762,2

1

229798,0

1

Костенец

Останка от стара сграда-м.Заслона-основи
4675972,6
Водохващане НЕК -м.Арян дере (отдел3581)
4677034,2
Водохващане НЕК за микроВЕЦ-м.Арян
дере
4676639,2

Костенец

Водохващане НЕК -м.Шаварито дере

4678431,9

231481,1

Костенец

Кантон Дъбово дере НЕК (отдел144 А)

4683482,0

229937,3

1

2

Костенец

Кантон ВиК (отдел144-2)

4683394,8

229894,4

1

2

Костенец

Останка от стара сграда (отдел145 Г)

4682884,1

230691,1

1

Костенец

Останка от стара сграда (отдел145 В)

4682798,0

230781,7

1

Костенец

х. Белмекен

4676299,0

231574,3

Костенец

Водохващане

4677194,0

232292,5

Якоруда
Якоруда

Бивш взривен склад

4666793,5

220205,5

х. Грънчар

4668910,5

218394,7

Кантон Бели Искър на НЕК (отдел15-4)

4669316,5

219499,5

229 Костенец
230 Костенец
231 Костенец
232 Костенец
233
234
235
236
237
238
239
240
241

3

242

2
1
6

1
1
1

229754,0

1

229737,8

1

3

1

1

11

2
1
6

1

21

3

1

Якоруда

243

20

1

1

1

21

1
2
244 Якоруда
245 Якоруда
246 Якоруда

247 Якоруда

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Разрушени сгради -2бр. (отдел1-8)

4668772,7

221169,5

2

Разрушени сгради -2бр. (отдел38-а)

4669338,2

221096,1

9

Разрушени сгради -5бр. (отдел80-6)
4669484,6
Хидротехнически съоръжения от каскада
Белмекен -Сестримо на НЕК ЕАД (отдели 1г, 5-б, 11-е, 12-б, 77-а, 78-а, 139-а, 155-ж,
369-2, 386-з, 387-2, 391-а, 11, 392-б, 393-а,б,
370-е, 395-1)
4669108,3

224409,4

6

НЕК,

Сгради

15

222794,83

248
249
250
251
252
253
254
255

Якоруда

Кантон Нехтеница
Академика и КИП

4665648,1

220385,6

Якоруда

Кантон Ропалица НЕК

4669379,6

221060,6

Якоруда

Кантон Врановище НЕК (отдел80-6)

4669488,4

224458,9

1

Якоруда

Кантон Грудеви скали НЕК

4669589,9

225774,1

1

3

Якоруда

Кантон Даутица НЕК

4669906,4

229613,6

1

1

Якоруда

Бунгало

4667088,0

220723,0

Якоруда

Сграда на НПР

4670155,1

232459,8

1

Якоруда

232028,2

1

256
257
258
259
260

Якоруда

Гребна база на НСБ ЕАД
4670883,8
Питейно водохващане за нуждите на НСБ
ЕАД
4671896,1

Якоруда

Основи на сграда м.Орта чал

4673275,2

232241,8

Якоруда

Сграда м.Софан дере

4667604,9

231503,9

Якоруда

2 бр. разрушени сгради м.Софан дере

4668784,6

232656,1

Якоруда

Каменни основи

4670386,3

229574,9

16 17 18 19

20

27

3

1

4

21

на

ОБЩО:

4

1
1

1

8

1
1

1

1

2

232055,5

1

1

1
1
2

818

23

46

15

27

1

180

30

13

113

10

96

10

28

1

1

25

193 8

*Забележка: 1. В списъка присъстват сгради и съоръжения за които са извършени геодезически измервания съгласно предварителния списък от ДНПРБлагоевград и открити на място допълнително сгради и съоръжения в резултат на инвентаризация на терен.
2. Сградите и съоръженията са отразени в ГИС за НПР, като в настоящия списък присъстват координатите в координатна система 2005 год. с
оглед за по-лесно откриване в цифровите модели.
3. Отделно за всички хижи е изготвен технически паспорт ведно с обслужващата техническа инфраструктура.
4. Данните за местоположението и установената собственост на сградите и имотите могат, да се открият и в актуалния Кадастрален регистър
на недвижимите имоти за Национален парк “РИЛА”.
5. За обект с № 7 ; -липсват данни поради отказ на охранителите да разрешат геодезическо заснемане.

Приложение № 7

СПИСЪК
НА ОБЕКТИ – ХИЖИ, ПОЧИВНИ БАЗИ И ЗАСЛОНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА “НАЦИОНАЛЕН
ПАРК “РИЛА”.
№
по
ред
1

Парков
участък
2
Бели Искър

1
2

Бели Искър

3

Бели Искър

4

Белица

5

Белица

6
7

Белица
Белица

8

Белица

9

Благоевград

10

Благоевград

Наименование на обекта

Собственик
(ползвател)

3
4
Почивна база Бели Искър
(отдел678-4) – 2 бр. поч.бази
Почивна база(отдел676-2)
ПРО-ЕАД
– 3 бр. почивни бази
Заслон Алиница БАН
(отдел705-а) – 1 брой заслон
БАН
х. Добърско (отдел100)- 1
брой - хижа; 2 броя почивни
ТД-Пиринбази;1брой заслон
Разлог
Почивен дом на Районна
болница Разлог (отдел75-4)- 1
брой - почивна база;
1- брой заслон
Масивна сграда - груб строеж
(отдел100-г) – 1 брой хижа
Дървено бунгало на (отдел754) – 1 брой почивна база
ЕАД Перивол
Масивна сграда (отдел24-8) - Акадамика
1 бр. почивна база
СОСТ-София
ТД-Айгидикх. Македония – 1 брой хижа
Благоевград
Сграда Карталска поляна- 1
брой почивна база

Координати в
координатна с/ма 2005 г.
X
Y
5
6
4677713,2

215213,3

4678091,6

215293,6

4680204,7

212938,8

4656594,1

207045,7

4654394,8

204316,5

4656621,5

207071,8

4654484,3

204306,9

4663053,7

209399,7

4661149,4

205342,7

4660969,5

199041,6

4660859,9

199288,2

4655553,1

194507,5

4677352,9

218309,2

4675790,5

218273,0

4680820,7

221830,6

4676362,8

222629,4

4673921,3

222531,9

БАН

11
12

Благоевград
Благоевград

13

Боровец

Фургони – 1 брой почина база
Хижа Чакалица - 2 броя хижи
хижа Мусала и клекова хижа 2 бр. хижи

14

Боровец
Заслон
заслон

15

Еверест-

1

брой

Боровец
хижа Чакър войвода - 1 брой
хижа

16

Боровец
хижа Марица 1900- 1 брой
хижа

17

Боровец
х. Заврачица-1 брой хижа

ЯиК/ВиК
ТД-АйгидикБлагоевград
ТД-Рилски
туристСамоков
ТД-Рилски
туристСамоков
ТД-Рилски
туристСамоков
ТД-Рилски
туристСамоков
ТД-Рилски
турист-

1
18
19

2
Боровец
Боровец

3
Дворец Саръгьол - 1 почивен
дом

ТД-Рилски
туристСамоков
ТД-Рилски
Горски заслон Бързанска туристполяна- 1 брой заслон
Самоков
Заслон Ибър 1900- 1 брой
заслон
БТС
хижа Мальовица (отдел783-в)
и трафопост- 1 бр. хижа
БТС-София
ТД-Рилски
хижа Вада (отдел797-в)- 1 туристброй хижа
Самоков
Рилски
Заслон Страшното езеро турист(отдел771-в) 1 брой заслон
Самоков
Рилски
Заслон Орловец (отдел782-в)- турист1 брой заслон
Самоков
ТД-Рилски
Заслон Кобилино бранище-1 туристброй заслон
Самоков
ТДПаничищеСапарева
хижа Ловна- 1 брой хижа
Баня
ТД-Рилски
хижа Рилски езера- 1 брой езерахижа
Дупница
ТД-Рилски
хижа Седемте езера- 1 брой туристхижа
Самоков
ТД-Рилски
хижа Скакавица и писта на езераизток- 1 брой хижа
Дупница
Къща за гости местност Владимир
Зелени преслап - 1 брой Илиев
почивна база
Цветков
Почивна
база
Зелени Мебел инвест
преслап-1 брой почивна база
Почивна база – местност
Зелени преслап- 1 брой
ВКС
почивна база
Почивна база – местност
Зелени преслап 1 брой Хидрострой
почивна база
ЕТ „Борис
Хижа Отовица-1 брой хижа
Горски заслон Гроба- 1 брой
заслон

20

21
22
23

Боровец

Боровец
Говедарци
Говедарци

24

Говедарци

25

Говедарци

26

Говедарци

27

Дупница

28

Дупница

29

Дупница

30

Дупница

31

32
33

34

35

Дупница

Дупница
Дупница

Дупница

Дупница

Самоков
4

5

6

4679575,0

221550,0

4681027,7

225122,5

4678255,3

222267,1

4676020,4

225909,2

4677110,8

200594,9

4681550,6

199850,7

4676137,9

202640,6

4675454,4

201313,3

4672862

330798

4681714,2

197866,4

4680746,9

196401,4

4679371,4

196528,9

4681979,6

194962,4

4683968,8

195541,4

4683845,6

195496,9

4683987,2

195487,9

4683987,2
4682738,9

195487,9
188386,2

Андреев –
Веспи“

36
1
37

Дупница
2
Дупница

38

Костенец

39

Якоруда

40

Якоруда

41

Якоруда

42
43
44

Якоруда
Якоруда
Якоруда

45

Якоруда

хижа Иван Вазов-1 брой хижа
3
Еко дом Самоковището в
местност Самоковището- 1
брой хижа

БТС
4

4677530,0
5

193099,1
6

БТС
4679827,7
ТД-Равни чалхижа Белмекен-1 брой хижа
с.Костенец
4676299,0
Хижа Грънчар 1 брой хижа;
БТС-София
21-почивна бази
4668910,5
НЕК;Сгради
Кантон Нехтеница - 4 брой на Академика
почивна бази
и КИП
4665648,1
Кантон Ропалица -1 брой
заслон
НЕК
4669379,6
Бунгало-1 брой почивна база
БТС
4667088,0
Сграда - 1 брой почивна база
НПР
4670155,1
Гребна база - 1 брой почивна
база
НСБ ЕАД
4670883,8
Сграда местност Софан дере 1 брой заслон
БТС
4667604,9

185636,4
231574,3
218394,7

220385,6
221060,6
220723,0
232459,8
232028,2
231503,9

* Забележка:
1. Наименованието на собственика е на основание информация от ползвателите в преписките
за изменение на ККР и КВС. Същата подлежи на коригиране при представяне, респ.
липсата на надлежни документи за собственост.
2. Посочените бройки на сгради, допълнително към основната сграда (хижа), са изграждани
допълнително, като в пореден № 39 (ПУ-Якоруда) отразените 21 бр. почивни бази са
бунгала.

Приложение № 5
СПИСЪК НА ИЗОСТАВЕНИ, ПОЛУРАЗРУШЕНИ И РАЗРУШЕНИ СГРАДИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ.
№
по
ред
1

Парков
участък
2

1.

Бели Искър

2.

Белица

3.

Белица

4.

Белово

5.

Белово

6.

Белово

7.

Благоевград

8.

Благоевград

9.

Благоевград

10.

Благоевград

11.

Благоевград

12.

Благоевград

13.
14.

Боровец
Боровец

15.

Боровец

16.

Боровец

17.

Боровец

18.

Боровец

19.

Боровец

20.

Боровец

21.

Боровец

22.
23.
24.

Боровец
Боровец
Дупница

25.

Дупница

Наименование на обекта:
3
Връх Мусала - метео станция и
обсерватория- 2 броя сгради
Кантон Вапа на ЯиК (отдел40-2) -1
брой сграда
Полуразрушени сгради -2 броя (отдел
40-2)
Основи на хижа Хвала Богу-5 броя
сгради
Основи на бивш туристически заслонместност Писан камък – 1 брой сграда
Основи на сгради – местност
Мерджанец - 4 броя сгради
Стара сграда- местност Червен кръст –
1 брой сграда
Основи на обор - местност Червен
кръст - 1 брой сграда
Бивша мандра - Карталска поляна-- 1
брой сграда
Стара сграда ВиК – 1 брой сграда
Основи на стара сграда-Рустан махала 1 брой сграда
Сеновал Карталска поляна (отдел12-8)
-1 брой сграда
Заслон Еверест -1 брой сграда
хижа Марица 1900 – 2 броя сгради
Бетонна площадка до хижа Мусала – 1
брой
Бетонни площадки в/у каменна зидария
- (отдел425-4) – 4 бр.
Разрушена сграда от каменна зидария и
2 броя бетонни основи (отдел 425 - 3)
Бетонов склад (отдел 424-1) – 1 брой
сграда
Дървена постройка оборполуразрушена (отдел 382-1) – 1 брой
сграда
Основи от стопанска сграда и
полуразрушен навес (отдел 359-2) -2
броя сгради
Заслон за паша-разрушен (отдел 426-1)
- 1 броя сграда
Каменни основи - 1 брой
Дървени основи - 1 брой
хижа Седемте езера – 1 брой сграда
Основи от Сапаревобанско перде-1
брой

Координати в координатна
с/ма 2005 год.
X
Y
4
5
4675270,1

217980,0

4663223,6

212098,4

4663206,9

212114,3

4676341,1

239013,1

4676943,7

236570,0

4676072,4

236322,3

4660910,7

201103,4

4660790,5

200850,40

4660753,0
4655932,0

199261,7
196903,6

4654971,3

194799,3

4660923,3
4675790,5
4676362,8

199147,0
218273,0
222629,4

4677371,2

218318,4

4676187,7

222496,0

4676312,8

222619,7

4676275,5

222159,3

4679144,8

223990,7

4680626,7

221741,5

4676232,6
4672938
4677677
4679371,4

222608,1
346511
347303
196528,9

4682067,2

194373,6

26.

Дупница

27.

Дупница

28.

Дупница

29.

Дупница

30.

Дупница

31.

Дупница

32.

Дупница

33.

Дупница

34.

Костенец

35.

Костенец

36.

Костенец

37.

Костенец

38.

Костенец

39.

Костенец

40.

Костенец

41.

Якоруда

42.

Якоруда

43.

Якоруда

44.

Якоруда

45.

Якоруда

46.

Якоруда

47.

Якоруда

48.

Якоруда

49.

Якоруда

Изоставени 3 броя каменни сгради
използвани като временни заслони по
течението на река Горица, местност
Бастуна-местност Юручки гробища – 5
броя сгради
Полуразрушена сграда на Саморанско
перде – 1 брой сграда
Основи на бунгала в м.Кутлести валог8 броя сгради
Сграда в местност Алай бег – 1 брой
сграда
Каменни основи на временен заслон в
местност Сегменски камък – 1 брой
сграда
Хижа Бел кладенец- саморазрушаваща
се – 1 брой сграда
Каменни основи на сграда за животни в
местност Равна бука - 1 брой сграда
Каменни основи - 1 брой сграда
Останка от стара сграда-местност
Кимила - 1 брой сграда
Останки от стари сгради-м.Кутлините6 броя сграда
Останка от стара сграда-местност Арян
дере - 1 брой сграда
Останки от стари сгради-местност
Арян дере- 4 броя сгради
Останки от стари сгради-местност
Мандрата- 2 броя сгради
Останка от стара сграда-местност
Мандрата-дървена – 1 брой сграда
Останка от стара сграда-местност
Заслона-основи 1 брой сграда
Бивш взривен склад – 6 броя сгради
Разрушени сгради - (отдел1-8) – 2 броя
сгради
Разрушени сгради (отдел38-а) – 9 броя
сгради
Разрушени сгради (отдел80-6) – 6 броя
сгради
Сгради на Академика и КИП – 8 броя
сгради
Останки на сгради до Кантон Грудеви
скали НЕК – 3 броя сгради
Разрушена сграда до Кантон Даутица
НЕК – 1 брой сграда
Основи на сграда местност Орта чал –
1 брой сграда
Разрушени сгради м.Софан дере -2
брой сграда

4683264,3

193882,5

4680543,1

189419,3

4682857,1

188687,8

4682435,1

189561,5

4680384,5

191752,2

4680847,2

185180,7

4680178,1
4677227

185877,7
308006

4679538,3

237213,4

4676645,8

233481,7

4677183,9

229727,1

4677350,7

229780,8

4679880,9

230805,0

4679848,4

230762,2

4675972,6
4666793,5

229798,0
220205,5

4668772,7

221169,5

4669338,2

221096,1

4669484,6

224409,4

4665648,1

220385,6

4669589,9

225774,1

4669906,4

229613,6

4673275,2

232241,8

4668784,6

232656,1

*Забележка:
1. Общо изоставени, полуразрушени и разрушени сгради и съоръжения – 111 бр.
2. Посочените координати са за основната сграда останалите са бивши
обслужващи към основаната сграда.

Water
EKATTE
Intake_ID

Населено място

Име на водохващане

Тип водовземно
съоръжение

Водоизточник

Разрешително

Предназначение

Режим

Титуляр

51 65365

Сапарева баня

река Горица, кота 2166.5 дренаж

р. Горица

41110052/24.10.2012г. питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Паничище ЕООД

77 22602

Долно Драглище

Узуница

р. Голяма Узуница

41110002/26.03.2007г. питейно-битово водоснабдяване

м.01, 02

ВиК Благоевград ЕООД

масивно водохващане

Потребител

Източник на данни
Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

гр.Белица

Данни предоставени от БДУВЗБР

3 03504

Белица

Вапата

масивно водохващане

р. Вапата

41110003/26.03.2007г. питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр.Белица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

2 87338

Якоруда

Баненско езеро

язовирна стена

р. Голяма Баненска

41110007/05.04.2007г. питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр.Якоруда

Данни предоставени от БДУВЗБР

6 15326

Годлево

Долен Клинец

масивно водохващане

р. Клинец

41110016/05.03.2008г. питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

62 15326

Годлево

Студената вода

масивно водохващане

р. Студената вода

41110017/05.03.2008г. питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

с.Годлево

Данни предоставени от БДУВЗБР

84 04217

Бистрица

Чакалица-3

речно водохващане

р. Бялата вода

400261/01.04.2005г.

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр.Благоевград

Данни предоставени от БДУВЗБР

гр.Благоевград

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

83 04217

Бистрица

Чакалица-2

речно водохващане

85 04220

Бистрица

яз. Карагьол

язовир

16 04217

Бистрица

Карталска поляна

речно водохващане

63 15326

Годлево

Студената вода - каптаж

каптаж

57 65365

Сапарева баня

Рилски езера 1

каптаж

28 03504

Белица

Реджепица 1

дренаж

59 03504

Белица

Станкова река

каптаж

60 03504

Белица

Станкова река

каптаж

61 03504

Белица

Станкова река

каптаж

29 03504

Белица

Реджепица 2

дренаж

10 22602

Долно Драглище

Динков дол 1

каптаж

11 22602

Долно Драглище

Динков дол 2

каптаж

12 22602

Долно Драглище

Динков дол 3

каптаж

17 65365

5 15326

Сапарева баня

Годлево

Ледената вода

Горен Клинец

питейно-битово водоснабдяване

р. Гургутица
р. Дупнишка Бистрица, яз.
Карагьол

400260/01.04.2005г.

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

3090/29.09.2003г.

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Дупница ЕООД

Данни предоставени от БДУВЗБР

р. Благоевградска Бистрица
Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Южнобългарски гранити,
Калински плутон
Южнобългарски гранити,
Калински плутон

400258/01.04.2005 г.

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

Данни предоставени от БДУВЗБР

41510305/26.04.2010

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

с.Годлево

Данни предоставени от БДУВЗБР

41510120/14.04.2008

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

Рила спорт АД

х.Рилски езера

Данни предоставени от БДУВЗБР

41510338/21.12.2011

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр. Белица, с.Краище

Данни предоставени от БДУВЗБР

41510337/21.1.2011

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр. Белица

Данни предоставени от БДУВЗБР

41510337/21.1.2011

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр. Белица

Данни предоставени от БДУВЗБР

41510337/21.1.2011

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр. Белица

Данни предоставени от БДУВЗБР

41510338/21.12.2011

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр. Белица, с.Краище

Данни предоставени от БДУВЗБР

41510340/21.12.2011

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр. Белица, с.Краище

Данни предоставени от БДУВЗБР

41510340/21.12.2011

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр. Белица, с.Краище

Данни предоставени от БДУВЗБР

41510340/21.12.2011

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

ВиК Благоевград ЕООД

гр. Белица, с.Краище

Данни предоставени от БДУВЗБР

извор

Рило-Пирински метаморфити 41510324/11.02.2011г. питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

каптаж

Южнобългарски гранити,
Калински плутон

41510307/26.04.2010

питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

41510307/26.04.2010г. питейно-битово водоснабдяване

целогодишно

7 15326

Годлево

Долен Клинец

каптаж

Южнобългарски гранити,
Калински плутон

56 38916

Костенец

река Чавча

речно водохващане

р. Чавча

301489/07.08.2006г.

питейно-битово водоснабдяване

53 38916

Костенец

река Крайна

речно водохващане

р. Крайна

301488/04.08.2006г.

питейно-битово водоснабдяване

58 65365

Сапарева баня

Рилски езера 2

каптаж

Южнобългарски гранити,
Калински плутон

41510120/14.04.2008

питейно-битово водоснабдяване

78 65231

Самоков

х. Заврачица

речно водохващане

Данни предоставени от БДУВЗБР

р. Права Марица

Туристическо дружество
Рилски турист
х.Седемте езера
с.Добърско, с.Горно
Драглище, с.Долно
ВиК Благоевград ЕООД
Драглище
с.Добърско, с.Горно
Драглище, с.Долно
ВиК Благоевград ЕООД
Драглище

Данни предоставени от БДУВЗБР

Данни предоставени от БДУВЗБР

Данни предоставени от БДУВЗБР

гр.Костенец, с.Костенец Данни предоставени от БДУВИБР
гр.Костенец, гара
Костенец, курортно
селище
Данни предоставени от БДУВИБР

целогодишно

Рила спорт АД

х.Рилски езера

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.
Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

52 65365

21 65365

81 65365

8 65365

9 65365

54 62520

80 04220

18 15285

Сапарева баня

Сапарева баня

Сапарева баня

Сапарева баня

река Джерман, х. Ловна

МВЕЦ Седемте езера

х. Скаквица

Гюндера

Сапарева баня

Зелени преслап

Ресилово

река Отовица - на
границата на НП Рила

Бистрица

Говедарци

х. Иван Вазов

Мальовишка река

речно водохващане

водопровод

речно водохващане

речно водохващане

каптаж

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

р. Джерман

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р. Джерман, приток

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

производство на електроенергия

р. Скакавица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р. Перущица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р. Перущица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р. Отовица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

Голямо Пазар дере

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

Мальовишка р.

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.
Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

22 38916

Костенец

местност Градище

речно водохващане

р. Рибница, десен приток

производство на електроенергия

25 66319

Сестримо

местност Пашово дере

речно водохващане

Пашово дере

питейно водоснабдяване

14 66319

Сестримо

Карабаалица 1

речно водохващане

р.Карабаалица

производство на електроенергия

НЕК

ПАВЕЦ Чаира

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

15 66319

Сестримо

Карабаалица 2

каптаж

производство на електроенергия

НЕК

ПАВЕЦ Чаира

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

27 66319

Сестримо

местност Хаджидедеица

речно водохващане

р.Хаджидедица

питейно водоснабдяване

с.Сестримо

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

79 65231

Самоков

х. Заврачица, ВЕЦ

водопровод
(неустановен)

Права Марица

производство на електроенергия

24 38916

Костенец

местност Кутлините

речно водохващане

Крайна р.

производство на електроенергия

Якоруда

Събирателна деривация
Грънчар

Якоруда

Събирателна деривация
Грънчар

64 87338

65 87338

82 04217

23 38916

73 66319

74 66319

Бистрица

Чакалица-1

Костенец

местност Кимила

Сестримо

Събирателна деривация
Джеферица

Сестримо

Събирателна деривация
Джеферица

речно водохващане

производство на електроенергия

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

производство на електроенергия

р. Исмаилица

р. Рибница

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

питейно-битово водоснабдяване

производство на електроенергия

производство на електроенергия

производство на електроенергия

гр.Благоевград

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

66 03504

67 03504

68 03504

69 03504

70 03504

71 03504

72 03504

13 87338

Белица

Събирателна деривация
Грънчар

Белица

Събирателна деривация
Грънчар

Белица

Събирателна деривация
Грънчар

Белица

Събирателна деривация
Грънчар

Белица

Събирателна деривация
Грънчар

Белица

Събирателна деривация
Грънчар

Белица

Събирателна деривация
Грънчар

Якоруда

кантон Нехтеница

речно водохващане

производство на електроенергия

речно водохващане

производство на електроенергия

речно водохващане

производство на електроенергия

речно водохващане

производство на електроенергия

речно водохващане

производство на електроенергия

речно водохващане

производство на електроенергия

речно водохващане

речно водохващане

производство на електроенергия

Голяма Баненска река

производство на електроенергия

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.
Национална Спортна
База ЕАД

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

Якоруда

река Раждавица

речно водохващане

р. Раждавица (Софан)

31 04217

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

речно водохващане

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

32 04217

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

речно водохващане

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

33 04217

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

речно водохващане

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

34 04217

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

речно водохващане

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

35 04217

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

речно водохващане

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

36 04217

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

речно водохващане

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

38 04217

39 04217

40 04217

41 04217

42 04217

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

целогодишно

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

55 87338

37 04217

41110036/15.02.2010г. питейно-битово водоснабдяване

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

43 04217

44 04217

45 04217

46 04217

47 04217

48 04217

49 04217

86 03441

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - канал

Бистрица

река Благоевградска
Бистрица - х. Македония

Бели Искър

язовир Бели Искър

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

речно водохващане

язовир

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р. Благоевградска Бистрица

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р. Благоевградска Бистрица

ЯиК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.
Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

яз. Бели Искър

производство на електроенергия

19 66319

Сестримо

Манафска река 1

речно водохващане

Манафска р.

производство на електроенергия

НЕК

75 15285

Говедарци

тунел Вада

тунел

р.Прави Искър

питейно-битово водоснабдяване

Софийска вода

76 62520

Ресилово

тунел Отовица

тунел

р. Отовица

20 66319

Сестримо

Манафска река 2

каптаж

26 38916

Костенец

местност Фитиля

речно водохващане

30 38916

Костенец

река Айрян дере

Говедарци

Говедарци

4 15285

1 62685

ПАВЕЦ Чаира

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.
Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

НЕК

р.Чавча

производство на електроенергия

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

речно водохващане

Айрян дере

производство на електроенергия

НЕК

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

речно водохващане

р. Голяма Лопушица

Рилски манастир

Обедище

каптаж

90 03441

Бели Искър

Даркелово дере

речно водохващане

91 46276

Мала църква

92 03441

Бели Искър

Леви Искър
речно водохващане
Леви Искър, приток Прека
река
речно водохващане

ПАВЕЦ Чаира

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

производство на електроенергия

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

41510254/02.02.2009 г. питейно-битово водоснабдяване

Рилски манастир

Геодезически измервания по инвентаризация на
сгради и съоръжения на НП Рила, 2015 г.

р.Даркелово дере

питейно-битово водоснабдяване

Софийска вода

данни предоставени от Софийска вода

р.Леви Искър
Леви Искър, приток Прека
река

питейно-битово водоснабдяване

Софийска вода

данни предоставени от Софийска вода

питейно-битово водоснабдяване

Софийска вода

данни предоставени от Софийска вода

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Списък по землища на поземлени имоти, собственост на трети лица, попадащи на територията на НП "Рила"
Вид собственост
брой имоти Площ/дка/
Землище Община
Област
Забележка
Частна
21748.2.529
15,042 с.Добърско Разлог
Благоевград
Стопански дворове
Бойчо Георгиев Стойчев,
ЕГН ..................
и Стоян Иванов Иванов,
ЕГН................
Договор за продажба от МЗХ от
06.05.1996г.
Частна
62520.200.1
4,041 с. Ресилово Сапарева Баня
Кюстендил
Почивен комплекс "Отовица" ЕТ
"Борис Андреев - Веспи", ЕИК
020980359 Постановление на ЧСИ,
вписано в Служба по вписванията гр. Дупница под № 89, т. II, рег. 2688
от 23.07.2008 г.
Частна
15285.10.444
2,528 с. Говедарци Самоков
София
Част от имот, собственост на
"АГРОСИМ" ЕООД, ЕИК
175007458 Акт, вписан в Служба по
вписванията гр.Самоков, №
171/19.05.2008г., том ?
Частна
15285.10.446
3,438 с. Говедарци Самоков
София
Част от имот, собственост на
"АГРОСИМ"ЕООД, ЕИК 175007458
Акт, вписан в Служба по
вписванията гр.Самоков, №
171/19.05.2008г., том ?
Частна
1
25,049
Собственик: "Перивол" АД,
Обществени организации
15826.0.328
2,086 с.Годлево
Разлог
Благоевград
БУЛСТАТ 101151383, гр. Разлог, ул.
"Екзарх" Йосиф" 4 АДС
(разпореждане) МРРБ №
335/29.09.2000 г.

Обществени
организации
Общинска публична

1
04217.0.500

2,086
36,617 с. Бистрица Благоевград

Благоевград

Общинска публична

03504.1.975

0,128 гр. Белица

Белица

Благоевград

Общинска публична

22753.0.373

Симитли

Благоевград

Общинска публична

04220.100.52

2,669 с. Долно
Осеново
21,92 с.Бистрица

Дупница

Кюстендил

Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Общинска публична
Стопанисвано от
общината
Стопанисвано от
общината

04220.100.53
66319.0.172
66319.0.173
66319.0.179
66319.0.241
66319.0.242
66319.0.247
66319.0.250
66319.0.253
66319.47.10
66319.47.17
03441.3.524
03441.3.543
03441.3.545
18
03504.308.321

91,82
8,731
9,836
18,389
13,823
1,2
4,021
1,626
9,811
19,81
19,135
762,56
83,509
101,942
1207,547
6,25

с.Бистрица Дупница
с.Сестримо Белово
с.Сестримо Белово
с.Сестримо Белово
с.Сестримо Белово
с.Сестримо Белово
с.Сестримо Белово
с.Сестримо Белово
с.Сестримо Белово
с.Сестримо Белово
с.Сестримо Белово
с.Бели Искър Самоков
с.Бели Искър Самоков
с.Бели Искър Самоков

Кюстендил
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
София
София
София

гр. Белица

Благоевград

1

6,25

Белица

местен път, който попада в
четвъртокласната пътна мрежа и
поради тази причина собствеността
е различна от държавна публична
част от имот-местен път, заснеман и
отразяван наново в кадастралната
карта
част от имот-местен път
Язовир-Голямото Воденичарско
езеро
Язовир-Черното езеро
местен път
местен път
местен път
местен път
местен път
местен път
местен път
местен път
селскостопански, горски път
селскостопански, горски път
Язовир Бели Искър
сервитут на язовир Бели Искър
сервитут на язовир Бели Искър

Част от имот -Пасище

ОБЩО ОБЩИНСКА
ЗА НП "РИЛА"

19

1213,797

ОБЩО ЗА НП "РИЛА"

21

1240,932

Забележка:
1. Ред 6 и ред 7 са маркирани в червено, тъй като проблемът ще възникне едва след коригиране на границите на Н11Р съгласно настоящите
замервания. Към момента имотите са извън границите на Н11Р.
2. В колона "Площ/дка." в отбелязаната с червено клетка е отразена площта на частта от имота, попадаща в границата на Н11Р, а не площта
на целия имот.

