ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 80

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 26 септември 2014 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 290 от 18 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на еднократна финансова помощ на
законните наследници на починалите
лица при наводнението на територията на област Бургас
 Постановление № 291 от 18 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфер по бюджети
на първостепенни разпоредители с
бюджет за 2014 г.
 Постановление № 292 от 18 септември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Столичната община за 2014 г.
 Постановление № 293 от 18 септем
ври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г.
за изплащане на стипендии и/или еднократно финансово подпомагане по
Програмата на мерките за закрила на
деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., приета с
Постановление № 93 на Министерския
съвет от 2014 г.
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 Постановление № 294 от 18 септември 2014 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване
на Съвет за развитие при Министерския съвет
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 Постановление № 295 от 18 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета
на Министерството на регионалното
развитие за 2014 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
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 Постановление № 296 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на
община Пловдив за 2014 г.
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 Постановление № 298 от 19 септември 2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните
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Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията

3

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 2 от 1999 г. за правилата за полети
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2014 г. за изплащане на
еднократна финансова помощ на законните
наследници на починалите лица при наводнението на територията на област Бургас
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 30 000 лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за
2014 г. за изплащане на еднократна финансова
помощ на законните наследници на лицата,
починали при наводнението на територията
на област Бургас вследствие на обилните
валежи, съгласно приложението.
(2) Еднократната финансова помощ се
изплаща за всяко от починалите лица и е в
размер 10 000 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по политиката в областта на
социалната закрила и равните възможности
по бюджетна програма „Предоставяне на
социални помощи при прилагане на диференциран подход“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 14, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
Чл. 4. Еднократната финансова помощ се
изплаща на законните наследници на починалите или на техни законни представители
в размера по чл. 1, ал. 2 от Агенцията за
социално подпомагане чрез дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на
починалото лице.
Чл. 5. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2014 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Списък
на починалите лица при наводнението на
територията на област Бургас вследствие на
обилните валежи
1. Недялка Русева Танева.
2. Камелия Красимирова Желязкова.
3. Юсуф Илязов Юсуфов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 291
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфер по бюд жети на първостепенни
разпоредители с бюджет за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфер за 2014 г. общо в размер 6 085 000 лв.,
както следва:
1. по бюджета на Администрацията на
президента – допълнителни разходи в размер
980 000 лв., от тях 179 000 лв. за разходи за
персонал и 801 000 лв. за финансиране на
международната програма на президента и
вицепрезидента на Република България до
края на 2014 г.;
2. по бюджета на Съвета за електронни
медии – доп ъ лни т елни разходи в размер
105 000 лв. за издръжка и осъществяване на
мониторинг на дейността на доставчиците на
медийни услуги;
3. за Българската национа лна телевизи я – доп ъ л н и т е лен т р а нс ф е р в р а з ме р
5 000 000 лв. за заплащане на електронни
съобщителни услуги за разпространение на
телевизионни програми чрез наземно цифрово
радиоразпръскване.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка
на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата 801 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 5, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 35, ал. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г.
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(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се
увеличат бюджетните взаимоотношения на
централния бюджет с бюджета на Българската
национална телевизия за 2014 г.
Чл. 3. Първостепенните разпоредители с
бюджет по чл. 1 да извършат съответните
промени по бюджетите си за 2014 г. и да
уведомят министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. В приложение № 5 към чл. 5 от Постановление № 3 на Министерския съвет от
2014 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2014 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 18, 25, 30, 31,
34, 36, 37, 44, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 63,
66, 67 и 72 от 2014 г.), в пореден № 2, колона
3 числото „3 431 000“ се заменя с „3 610 000“.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Администрацията на президента, на председателя на Съвета
за електронни медии и на генералния директор
на Българската национална телевизия.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Столичната община за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 8 000 000 лв. по бюджета на
Столичната община за 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
финансиране продължението на Линия 2 на
Софийското метро от метростанция „Джеймс
Баучер“ до кв. Хладилника.
Чл. 2. Допълнителният трансфер по чл. 1,
ал. 1 да се осигури за сметка на преструктуриране на средствата по централния бюджет
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащата се промяна по централния бюджет, включително по бюджетните
взаимоотношения на Столичната община с
централния бюджет за 2014 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кмета на Столичната община.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6452

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на стипендии
и/или еднократно финансово подпомагане по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2014 г., приета с Постановление № 93 на Министерския съвет от 2014 г.
(ДВ, бр. 37 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 61 255 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на стипендии и/или еднократно
финансово подпомагане на у чениците от
държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 8235 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 53 020 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“
по бюджета на Министерството на културата
за 2014 г.
(2) Със сумата 105 515 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
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(3) Със сумата 53 020 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2014 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Община

Област

Второ тримесечие на 2014 г.
бройки

сума

Благоевград

Благоевград

1

810

Варна

Bарна

4

3105

Велико Търново Bелико Tърново

2

1350

Град Добрич

Добрич

1

540

Пловдив

Пловдив

2

1215

Столична
община

София град

1

540

Ямбол

Ямбол

1

675

ОБЩО:

12

8235
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 110 на Министерския съвет от 2010 г. за
създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 44 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 25 от 2011 г., бр. 8 от 2012 г.
и бр. 47, 62 и 74 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2а, ал. 1 се правят следните
изменения:

ВЕСТНИК
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1. В т. 2 думите „министъра на труда и социалната политика“ се заменят със „заместник
министър-председателя по социална политика
и министър на труда и социалната политика“.
2. В т. 3 думите „министъра на регионалното развитие“ се заменят със „заместник
министър-председателя по икономическа политика, министър на регионалното развитие и
министър на инвестиционното проектиране“.
3. В т. 6 думите „заместник министърпредседателя по икономическото развитие“
се заменят със „заместник министър-председателя по икономическа политика, министър
на регионалното развитие и министър на
инвестиционното проектиране“.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „заместник министърпредседателят по икономическото развитие“
се заменят със „заместник министър- председателят по икономическа политика, министър
на регионалното развитие и министър на
инвестиционното проектиране“.
2. В ал. 3:
а) в т. 3 думите „министърът на труда и
социалната политика“ се заменят със „заместник министър-председателят по социална
политика и министър на труда и социалната
политика“;
б) в т. 5 думите „министърът на регионалното развитие“ се заменят със „заместник
министър-председателят по управление на
средствата от Европейския съюз“;
в) създава се т. 7:
„7. министърът на отбраната.“
§ 3. В чл. 8а, ал. 3 думите „заместник
министър-председателя по икономическото
развитие“ се заменят със „заместник министър-председателя по икономическа политика,
министър на регионалното развитие и министър на инвестиционното проектиране“.
Заключителни разпоредби
§ 4. В чл. 9, ал. 2 от Наредбата за условията,
на които трябва да отговарят инвестиционните
проекти, финансирани с държавни заеми, и
проектите, кандидатстващи за финансиране с
държавна гаранция, и реда за тяхното разглеждане (обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм., бр. 27
от 2005 г. и бр. 25 от 2011 г.) думите „Съвета
по структурна политика към“ се заменят със
„Съвета за развитие при“.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6454
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 295
ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни плащания по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие за 2014 г. във връзка с увеличаване
капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Дава съгласие за увеличаване
капитала на „Фонд за органите на местното
самоуправление в България – ФЛАГ“ – ЕАД,
Софи я, чрез емитирането на 30 000 броя
нови акции с номинална стойност 1000 лв.,
които да бъдат придобити от държавата чрез
Министерството на регионалното развитие.
(2) Одобрява по бюджета на Министерството на регионалното развитие за 2014 г.
допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 30 000 000 лв.
за придобиване на акциите от увеличаването
на капитала по ал. 1.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6455

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 296
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на община Пловдив за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 5 628 000 лв. по бюджета на община
Пловдив за 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
финансиране на обект „Спортен комплекс“,
изграждащ се в УПИ ІV-617 по плана на
ж.к. Тракия, Пловдив.
Чл. 2. Допълнителният трансфер по чл. 1,
ал. 1 да се осигури за сметка на преструктуриране на средствата по централния бюджет
за 2014 г.
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Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащата се промяна по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на община Пловдив с централния
бюджет за 2014 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2014 г. и
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кмета на община Пловдив.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6463

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 298
ОТ 19 СЕПТЕМВРИ 2014 Г.

за одобряване на допълнителни средства от
централния бюджет за 2014 г. по бюджета на
Министерството на земеделието и храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни средства в размер 4 500 000 лв. по бюджета на
Министерството на земеделието и храните за
2014 г. за изпълнение на § 3 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите
(ДВ, бр. 26 от 2014 г.).
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените в чл. 1, ал. 2, т. 4.1.2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2014 г. разходи за икономически
растеж и държавност за сметка на предвидените разходи по чл. 1, ал. 5, т. 5 от Закона
държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Хидромелиорации“ по бюджета на
Министерството на земеделието и храните.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2014 г.
Чл. 3. Министърът на земеделието и храните да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието
и храните за 2014 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2014 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с § 3 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите
(ДВ, бр. 26 от 2014 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието и
храните.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Георги Близнашки
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
6465

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 2 от 1999 г. за правилата за полети (обн.,
ДВ, бр. 26 от 1999 г.; изм., бр. 109 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 97 от 2001 г.; попр., бр. 107 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
правилата за провеждане на полети в обслужваното гражданско въздушно пространство
на Република България.
(2) Тази наредба се прилага по отношение
на всички ползватели на въздушното пространство и по отношение на въздухоплавателни
средства, изпълняващи полети като общо
въздушно движение (GAT) в обслужваното въздушно пространство на Република България.
(3) Наредбата се прилага от българските
въздухоплавателни средства и когато изпълняват полети във въздушното пространство
на други държави, ако тя не противоречи на
правилата за полети на тези държави.
(4) В случаите, когато ВС не изпълняват
специални операции като държавни ВС, те
изпълняват разпоредбите, регламентиращи
общото въздушно движение.“
§ 2. В чл. 2 ал. 1 се отменя.
§ 3. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Обслужването на въздушното движение
(ОВД) във въздушното пространство на Република България се осъществява от органите
за ОВД на доставчика на аеронавигационно
обслужване.“
§ 4. В чл. 3 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 5. Член 4 се отменя.
§ 6. Член 5 се отменя.
§ 7. Член 6 се отменя.
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§ 8. Член 7 се отменя.
§ 9. Член 8 се отменя.
§ 10. В чл. 9 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 11. В чл. 10 ал. 1 се отменя.
§ 12. В чл. 11 се създава ал. 4:
„(4) С изключение на случаите по ал. 1 – 3
при особени и аварийни ситуации органът за
ОВД определя мястото за изхвърляне на гориво.“
§ 13. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Не се разрешава на ВС да
тегли друг обект или ВС, освен ако за това
има предварително разрешение от ГД ГВА.
(2) За теглене на безмоторни ВС не се изисква предварително разрешение от ГД ГВА.
(3) Тегленето се изпълнява в съответствие
с информацията, препоръката или разрешението, получени от органите за ОВД.
(4) Тегленето по ал. 1 и 2 се изпълнява
през деня по ПВП.
(5) При теглене на ВС от друго ВС двете ВС
се считат за едно по отношение на полетния
план и предоставяне на ОВД.“
§ 14. В чл. 13 се създава ал. 5:
„(5) Полетите на дистанционно управляеми
ВС се провеждат след писмено разрешение на
ГД ГВА в резервирано въздушно пространство.“
§ 15. Член 15 се отменя.
§ 16. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Полети със свободни безпилотни балони
се изпълняват през деня по ПВП в съответствие
с ръководството за летателна експлоатация
(РЛЕ) на типовете балони и при спазване на
правилата за извършване на полети във въздушното пространство на Република България.“
§ 17. Член 17 се отменя.
§ 18. Член 18 се отменя.
§ 19. Член 19 се отменя.
§ 20. Член 20 се отменя.
§ 21. Член 21 се отменя.
§ 22. Член 22 се отменя.
§ 23. Член 23 се отменя.
§ 24. Член 24 се отменя.
§ 25. Член 25 се отменя.
§ 26. Член 26 се отменя.
§ 27. Член 27 се отменя.
§ 28. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. всеки полет, за който КВС се нуждае
от предоставяне на полетно информационно,
аварийно-оповестително обслужване и търсене
и спасяване;“
б) точка 2 се изменя така:
„2. всеки полет, който ще пресича контролираните райони и зони, обслужвани от
военните органи за ОВД, когато са активни
гъвкавите структури за управление на въздушното пространство, полигоните за борба
с градушките, за които КВС се нуждае от
осъществяване на координация с органите
на Единната система за гражданско и военно
управление на въздушното пространство и
военните органи за ОВД.“;
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в) точки 3 – 5 се отменят.
§ 29. В чл. 29 ал. 4 се изменя така:
„(4) Терминът „летище“, използван в полетен план, може да означава оперативни
площадки, различни от летище, които могат
да бъдат използвани от определени типове
ВС, като хеликоптери или аеростати.“
§ 30. Член 31 се отменя.
§ 31. В чл. 32 ал. 1 се отменя.
§ 32. Член 33 се отменя.
§ 33. Член 34 се отменя.
§ 34. Член 35 се отменя.
§ 35. Член 36 се отменя.
§ 36. Член 37 се отменя.
§ 37. В чл. 38 ал. 1 се отменя.
§ 38. Член 39 се отменя.
§ 39. Член 40 се отменя.
§ 40. Член 41 се отменя.
§ 41. Член 42 се отменя.
§ 42. Член 43 се отменя.
§ 43. Член 44 се отменя.
§ 44. В чл. 45 ал. 1 и 3 се отменят.
§ 45. В чл. 46, ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. когато ВС е векторирано или е инструктирано от органа за КВД да изпълнява
полет по паралелна пътна линия на трасе,
използвайки зонална навигация без ограничения, командирът се включва по най-прекия
начин в маршрута, посочен в текущия полетен план, не по-късно от следващата основна
точка, вземайки под внимание приложимата
минимална височина на полета;“.
§ 46. В чл. 47 ал. 1 се отменя.
§ 47. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. Когато екипажът на ВС, обект
на незаконна намеса, не може да продължи
полета към летище, съгласно чл. SER A1101
от Регламент № 923/2012, той трябва да се
стреми да продължи полета по зададената
пътна линия на зададеното крейсерско ниво,
докато уведоми орган за ОВД или навлезе в
район с радарно или ADS-B покритие.“
§ 48. В чл. 49, т. 1 след думите „излъчи
предупреждения на“ се добавя „работната или“.
§ 49. Член 53 се отменя.
§ 50. Член 54 се отменя.
§ 51. Член 55 се отменя.
§ 52. Член 55а се отменя.
§ 53. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Нощни полети по ПВП се използват само при излитане, кацане и полети
по летищния кръг.
(2) Изпълнението на нощни полети по
ПВП се разрешава за вертолети, изпълняващи
полети за специални операции по смисъла на
чл. 4, параграф 1 от Регламент № 923/2012.
(3) Полетите по ПВП/ОПВП на вертолети
с летателни характеристики от класове 1 и 2,
изпълняващи специални операции по смисъла
на чл. 4, параграф 1 от Регламент № 923/2012,
се изпълняват при стойности на видимост и
разстояние до облаците, равни на или поголеми на метеорологичните миним у ми,
дадени в приложение № 5 за началната фаза
на полета и по маршрута. Когато по време на
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полета по маршрута метеорологичните условия се влошат до стойности под посочените
минимална височина на долната граница на
облаците или минималната видимост, вертолети, сертифицирани за изпълнение само на
полети при визуални метеорологични условия,
прекъсват изпълнението на полета. Вертолети,
оборудвани и сертифицирани за полети при
метеорологични условия за полети по прибори,
могат да прекъснат изпълнението на полета
или да преминат в полет, изпълняван по правилата за полети по прибори, ако полетният
екипаж има подходяща квалификация.“
§ 54. Член 57 се отменя.
§ 55. В чл. 58 ал. 1 се изменя така:
„(1) Полетите по ПВП над промишлени
обекти и гъстонаселени райони, както и над райони с големи струпвания от хора, на височина,
по-малка от 300 m (1000 ft) над най-високото
препятствие, намиращо се в радиус 600 m, са
забранени. По изключение такива полети се
допускат за вертолети с летателни характеристики от класове 1 и 2, изпълняващи специални
операции по смисъла на чл. 4, параграф 1 от
Регламент № 923/2012, в следните случаи:
1. когато въздухоплавателни средства изпълняват полет в съответствие с процедури,
определени за публикуван маршрут за полети;
2. когато определени типове вертолети
изпълняват полет, който ще позволи в случай
на аварийна ситуация да изпълнят кацане, без
да застрашат живота на хора или имущество
на земната или морската повърхност.“
§ 56. Член 59 се отменя.
§ 57. Член 60 се отменя.
§ 58. Член 61 се отменя.
§ 59. Член 62 се отменя.
§ 60. Член 63 се отменя.
§ 61. В чл. 64 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 62. Член 65 се отменя.
§ 63. Член 66 се отменя.
§ 64. Член 67 се отменя.
§ 65. В чл. 68 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 66. Член 69 се отменя.
§ 67. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „ADS-C споразумение. ADS-C agreement“
е план за предаване на ADS-C доклади, който
определя условията за предаване на ADS-C
докладите (т.е. данните, изисквани от органа
за обслужване на въздушното движение, и
честотата на предаване на ADS-C докладите, които трябва да бъдат съгласувани преди
началото на предоставяне на обслужване на
въздушното движение).
Обменът на информацията за условията на
споразумението между наземните системи и
въздухоплавателните средства се осъществява
посредством контракт или серия от контракти.“
2. Точки 1 – 19, 24, 26 – 40, 42 – 56, 58 – 72,
74 – 91, 93 – 96, 98 – 107, 109, 110 и 112 се
отменят.
3. Създават се т. 114 и 115:
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„114. „Зонална навигация. Area navigation (RNAV)“ е метод за навигация, който позволява на
въздухоплавателното средство да изпълнява полет по всяка желана траектория в границите на
зоната на действие на наземни или орбитални навигационни средства или в границите, определени
от възможностите на автономни средства, или при комбинация от двете.
Зоналната навигация включва както навигацията, основана на експлоатационните характеристики (Performance Based Navigation PBN), така също и други операции, които не покриват
определението за навигацията, основаваща се на експлоатационните характеристики.
115. „Планински район“ е район с променлив релеф, където разликата във височините на
терена превишава 900 m (3000 ft) в радиус от 18.5 km (10.0 NM).“
§ 68. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 2а:
„§ 2а. С тази наредба се въвеждат изискванията на Приложение № 2 към Конвенцията за
международното гражданско въздухоплаване, издание 10 от м. юли 2005 г., с всички изменения
до Поправка № 42.“
§ 69. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби след думите „приложението на
наредбата“ се добавя „Регламент № 923/2012, актовете за неговото изменение и допълнение,
както и свързаните с него приемливи средства за съответствие (Acceptable means of compliance)
и инструктивни материали за прилагане (Guidance Materials)“.
§ 70. Приложение № 1 се отменя.
§ 71. Приложение № 2 се отменя.
§ 72. Приложение № 3 се отменя.
§ 73. В приложение № 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1.2 след думите „трябва да се използва вторичен радар“ се добавя „или ADS-B“.
2. В т. 4.1 се създава нова буква „д“:
„д) ако ВС е оборудвано с ADS-B или ADS-C, избере съответната функционалност за бедствие, ако е налична, освен когато е получило други инструкции от органа за ОВД.“
§ 74. Създава се приложение № 5:
„Приложение № 5
към чл. 56, ал. 3
Метеорологичните минимуми за вертолети с летателни характеристики от класове 1 и 2 при изпълнение на специални операции
2 пилоти

1 пилот

През деня
Долна граница
Долна граница
на облаците
Видимост
на облаците
Видимост
Съгласно приложимите минимуСъгласно приложимите миниму500 ft и повече ми на правилата за визуални по- 500 ft и повече ми на правилата за визуални полети за въздушното пространство
лети за въздушното пространство
499 – 400 ft

1000 m (*)

499 – 400 ft

2000 m

399 – 300 ft

2000 m

399 – 300 ft

3000 m

През нощта
Долна граница
на облаците
Видимост

Долна граница
на облаците
Видимост

1200 ft (**)
2500 m
1200 ft (**)
3000 m
(*) По време на полета по маршрута се допуска спадане на видимостта за къси периоди до 800 m,
когато земята се вижда и вертолетът маневрира със скорост, която дава възможност навреме да се
види всяко препятствие, за да се избегне сблъскване.
(**) По време на полета по маршрута долната граница на облаците за къси периоди може да спада
до 1000 ft.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 75. С тази наредба се осигуряват мерки на национално ниво за прилагането на Регламент
за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 година за определяне на
общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги
и процедури и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО)
№ 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010 (Регламент № 923/2012), както и на стандартите и препоръките от Анекс 2 на Международната
организация за гражданско въздухоплаване (ИК АО) за провеждане на полети в обслужваното
въздушно пространство на Република България.
§ 76. Наредбата влиза в сила от 4 декември 2014 г. с изключение на § 53 относно чл. 56,
който влиза в сила от 1 октомври 2014 г.
Министър:
Николина Ангелкова
6373
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-75
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1,
4 и 7 ППЗНП след становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Монтана, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради преустановяване на
образователно-възпитателния процес и липса
на ученици за учебната 2014/2015 г. закривам
Оздравително училище „Никола Йонков Вап
царов“ – гр. Вършец, община Вършец, област
Монтана.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Оздравително училище
„Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана, е държавна собственост
и се предоставя за ползване от Регионалния инспекторат по образованието – Монтана.
3. Учениците от Оздравително училище „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Вършец, община
Вършец, област Монтана, са насочени за обучение
при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задъл ж ителната док у ментаци я на Оздравително училище „Никола Йонков Вапцаров“ – г р. Вършец, общ ина Вършец, област
Монтана, да се съхранява в СОУ „Иван Вазов“ – г р. Вършец, общ и на Вършец, облас т
Монтана. На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за
Националния архивен фонд документите, обект
на Националния архивен фонд, които са описани
в номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Р. Коларова
6428

ЗАПОВЕД № РД-14-76
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1,
4 и 7 ППЗНП след становище от Регионалния инспекторат по образованието – Ямбол, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради преустановяване на образователно-възпитателния процес и липса на настанени ученици
за у чебната 2014/2015 г. закривам Социално
педагогически интернат (СПИ) – гр. Стралджа,
община Стралджа, област Ямбол.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на Социално педагогически
интернат – гр. Стралджа, община Стралджа,
област Ямбол, е държавна собственост и се предоставя за ползване от Регионалния инспекторат
по образованието – Ямбол.
3. Учениците от Социално педагогически интернат – гр. Стралджа, община Стралджа, област
Ямбол, са настанени в СПИ – с. Драгоданово,
община Сливен, област Сливен, и СПИ – с. Варненци, община Тутракан, област Силистра.
4. Задължителната документация на Социално
педагогически интернат – гр. Стралджа, община
Стралджа, област Ямбол, да се съхранява в СОУ
„П. К. Яворов“ – гр. Стралджа, община Стралджа,
област Ямбол. На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите,
обект на Националния архивен фонд, които са
описани в номенклатурата на делата на закритото
училище със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени
в Централния държавен архив. Документите с
дългосрочно справочно значение на закритото
училище да се съхраняват до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училищата, в които са настанени учениците на
закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Р. Коларова
6429

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-16-20
от 9 септември 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землищата на
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с. Маринка, с. Извор, с. Твърдица и с. Димчево,
община Бургас, област Бургас.
1. Правоспособните лица, на които се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, са: „Геобазис“ – ООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-61 от 15.08.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра; „Хидро
мап“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № РД-15-108 от 7.11.2008 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Бургас, общината и кметствата.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Йовев

ВЕСТНИК
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и протоколно решение № 3160 от 12.09.2014 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Открива процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна
собственост, с предоставени права за управление
на областния управител на област Монтана,
представляващ: самостоятелен обект с идентификатор 44238.505.1584.1.2, със застроена площ
130 кв.м, намиращ се на площад Свобода 4 в
гр. Лом, община Лом, област Монтана, представляващ втори етаж от сграда със самостоятелен
вход, състоящ се от входно антре, четири стаи
и сервизни помещения, ведно с принадлежащите му два броя тавански помещения с обща
застроена площ 130 кв.м и два броя мазета с
обща застроена площ 56,18 кв. м, както и 3/5
идеални части от общите части на сградата и
от правото на строеж.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6430

6401

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ЗАПОВЕД № РД-16-21
от 9 септември 2014 г.
На основание чл. 35, ал. 1, 2 и 3 ЗКИР откривам производство по създаване на кадастрална
карта и кадастрални регистри за землището
на квартал Ветрен, гр. Бургас, община Бургас,
област Бургас.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри е „Кохаб“ – ЕООД, вписано
в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед
№ РД-15-42 от 27.06.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Бургас, и в общината.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни
да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на
района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Йовев
6402

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1591
от 12 септември 2014 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 ЗПСК,
чл. 5, т. 13, чл. 7, ал. 1, т. 10, чл. 20, ал. 6 и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол

РЕШЕНИЕ № 961
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и чл. 27, ал. 3, т. 1 ППЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата
инфраструктура извън строителните граници за
обект: „Уличен водопровод за водоснабдяване на
урегулиран поземлен имот № II-6606“, с трасе и
сервитут в обхват на част от ПИ № 81178.6.16,
№ 81178.6.270, № 81178.6.272 , № 81178.6.488,
№ 81178.6.54 4, № 81178.6.545, № 81178.6.609,
№ 81178.6.624, № 81178.6.625 и № 81178.6.630 в
м. Аклади, землище гр. Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
6378
РЕШЕНИЕ № 962
от 31 юли 2014 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и чл. 27, ал. 3, т. 1 ППЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата
инфраструктура извън строителните граници за
обект: „Кабел НН на урегулиран поземлен имот
№ II-6606“, с трасе и сервитут в обхват на част
от ПИ № 81178.6.16, № 81178.6.275, № 81178.6.276,
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№ 81178.6.277, № 81178.6.278, № 81178.6.459,
№ 81178.6.4 88, № 81178.6.4 89, № 81178.6.515,
№ 81178.6.54 0, № 81178.6.541, № 81178.6.54 4,
№ 81178.6.545, № 81178.6.6 0 9, № 81178.6.62 4,
№ 81178.6.625 и № 81178.6.630 в м. Аклади, зем
лище гр. Черноморец.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.
Председател:
Кр. Германова
6379
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.501.1206, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.501.1206,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6203
7а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.501.1207, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.501.1207,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6204
7б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.501.1235, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.501.1235,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
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да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6205
7в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.501.1237, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.501.1237,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6206
7г. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.501.318, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.501.318,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6207
7д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.501.324, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.501.324,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6208
7е. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.501.977, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
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бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.501.977,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6209
7ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собственика на
имот № 68134.501.98, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.501.98,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6210
7з. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Славена Милушева Александрова, с неизвестен адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот
№ 68134.501.989 и имот № 68134.502.1169, находящи
се в землището на Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6211
7и. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собственика на
имот № 68134.502.1, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.502.1,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6212
7й. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.502.1148, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.502.1148,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6213
7к. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.502.1171, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.502.1171,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6214
7л. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.502.1172, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.502.1172,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6215
7м. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.502.1181, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.502.1181,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6216
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7н. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.502.1184, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.502.1184,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6217
7о. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Георгиев
Митров, с неизвестен адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот
№ 68134.502.1539 и имот № 68134.502.1540, находящи се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6218
7п. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Борис – наследник на
Димитър Петров Дончев, с неизвестен адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 811 от 21.12.2013 г., с което е отчуждена
част от имот № 68134.516.44, находящ се в землището на Бенковски, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6219
7р. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стойчо Трифонов
Ерменков, с неизвестен адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 811
от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.516.76, находящ се в землището
на Бенковски, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6220
7с. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Струмка Игнатова
Бенева, с постоянен адрес: гр. Нови Искър, и
настоящ адрес: неизвестен, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот
№ 68134.520.60 и имот № 68134.8741.11, находящи
се в землището на Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6221
7т. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветанка Иванова Исаева – наследник на Христена, Петър, Васил и Иван
Лозеви, с неизвестен адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот
№ 68134.521.5 и имот № 68134.521.189, находящи
се в землището на Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6222
7у. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Александър Костадинов
Петров – наследник на Костадин Петров Тодоров,
с неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.522.555,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6223
7ф. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Влъчков Колев, с
неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8725.14,
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находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6224
7х. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Веселин Йорданов Новаков, които не могат да
бъдат установени, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8725.16,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6225
7ц. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Свилен Геошев Младжов, които не могат да
бъдат установени, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8725.24,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6226
7ч. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоянка Стоянова
Гроздева, с неизвестен адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8725.33, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6227
7ш. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Григор Тошев Божков, с
неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8725.34,
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находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6228
7щ. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Асен Георгиев Колев, които не могат да бъдат
установени, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с което
е отчуждена част от имот № 68134.8725.35, находящ
се в землището на Бенковски, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6229
7ъ. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Йордан Илков Божилов,
с неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8725.37,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6230
7ь. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Здравко Александров
Костов – наследник на Тодор Славейков Ботев, с
неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8732.54,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6231
7ю. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Достена Илиева
Колева – наследник на Илия Митров Шагеров, с
неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8732.55,
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находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6232
7я. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Вуче Стоичков
Михайлов, с неизвестен адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 811
от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8733.10, находящ се в землището
на Бенковски, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6233
7аа. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Енка Цветанова Денкова,
с неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8733.11,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6234
7бб. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мито Манолов Мотин, с
неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8733.13,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6235
7вв. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Александър Ангелков
Коцев, с неизвестен адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8737.82, находящ се в землището на
Бенковски, Столична община. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6236
7гг. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Владимир Недков Коцев,
с неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8737.83,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6237
7дд. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Катина Костадинова
Йорданова, с неизвестен адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 811
от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част от
имот № 68134.8741.16, находящ се в землището
на Бенковски, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6238
7ее. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Христо Димитров
Христов – наследник на Христо Илиев Петков, с
неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8742.37,
находящ се в землището на Бенковски, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6239
7жж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Галя Георгиева Николова – наследник на Стойна Дунева и Ангел Янков
Манчев, с неизвестен адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8592.3 и имот № 68134.8592.65, находящ
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се в землището на Враждебна, Столична община.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6240
7зз. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Софийка Иванова
Петрова, с неизвестен адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8611.19, находящ се в землището на
Враждебна, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6241
7ии. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Евгения Кирилова
Белова – наследник на Кирил Евдов Белов, с
постоянен адрес: Република Франция, и настоящ
адрес: неизвестен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8628.1,
находящ се в землището на Враждебна, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6242
7йй. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ана Йорданова – наследник на Станой Андреев Кюлов, с постоянен
адрес: Съединени американски щати, и настоящ
адрес: неизвестен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което са отчуждени части от имот № 68134.8632.31
и имот № 68134.8632.32, находящи се в землището
на Враждебна, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6243
7кк. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петър Йорданов
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Табаков – наследник на Станой Андреев Кюлов,
с постоянен адрес: София, и настоящ адрес:
неизвестен, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот № 68134.8632.31 и
имот № 68134.8632.32, находящи се в землището
на Враждебна, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6244
7лл. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ивайло Петров
Михайлов – наследник на Павел Денев Гусев, с
постоянен адрес: Съединени американски щати,
и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8640.42, находящ се в землището на
Враждебна, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6245
7мм. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петра Войкова Найденова – наследник на Войко Минов Стоилов,
с постоянен адрес: гр. Нови Искър, Столична
община, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 811 от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 68134.1353.101 и имот № 68134.1368.11,
находящ се в землището на Илиянци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6246
7нн. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.1369.2003, находящ се в землището на
Илиянци, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.1369.2003,
находящ се в землището на Илиянци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
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да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6247
7оо. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.1369.2005, находящ се в землището на
Илиянци, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.1369.2005,
находящ се в землището на Илиянци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6248
7пп. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.1369.2006, находящ се в землището на
Илиянци, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.1369.2006,
находящ се в землището на Илиянци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6249
7рр. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.1369.2007, находящ се в землището на
Илиянци, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.1369.2007,
находящ се в землището на Илиянци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6250
7сс. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.1369.2010, находящ се в землището на
Илиянци, Столична община, който не може да
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бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.1369.2010,
находящ се в землището на Илиянци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6251
7тт. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Благой Робертов
Благоев, с неизвестен адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.1369.550, находящ се в землището на
Илиянци, Столична община. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6252
7уу. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на собственика на имот
№ 68134.1369.653, находящ се в землището на
Илиянци, Столична община, който не може да
бъде установен, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.1369.653,
находящ се в землището на Илиянци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6253
7фф. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветан Латинов Митов,
с неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68135.1352.61,
находящ се в землището на Илиянци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6254
7хх. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефка Стефанова Ива-
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нова – наследник на Стефан Георгиев Пидов, с
неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което са отчуждени части от имот № 68134.8671.1
и имот № 68134.8679.3, находящи се в землището
на Малашевци, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6255
7цц. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Борка Радева Христова – наследник на Ангел Стоимчев Христов, с
неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8671.17,
находящ се в землището на Малашевци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6256
7чч. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Еленка Цветанова Братанова, с неизвестен адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8672.8, находящ се в землището на
Малашевци, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6257
7шш. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илия Ангелов Гусев, с
неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8673.10,
находящ се в землището на Малашевци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6258
7щщ. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
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ната собственост съобщава на Георги Василев
Стефчев, с неизвестен адрес, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8673.13, находящ се в землището на
Малашевци, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6259
7ъъ. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Неда Цанева Стоянова, с
неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8673.9,
находящ се в землището на Малашевци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6260
7ьь. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците
на Кръстан Василев Петров и Спаса, които не
могат да бъдат установени, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 811 от
21.12.2013 г., с което е отчуждена част от имот
№ 68134.8674.14, находящ се в землището на
Малашевци, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6261
7юю. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000
до км 15+100“ на територията на област София,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Костадин Цветков Стоянов, които не могат да
бъдат установени, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.8699.5,
находящ се в землището на Орландовци, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6262
7яя. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Михаил Стратиев Иванов – наследник на Славена Ангелова Спасова,
с постоянен адрес: гр. Нови Искър, Столична
община, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 811 от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 68134.1324.4, находящ се в землището на Требич, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6263
7ааа. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петър Христов Милчов,
с неизвестен адрес, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г., с
което е отчуждена част от имот № 68134.1361.33,
находящ се в землището на Требич, Столична
община. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6264
7ббб. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Любка Георгиева Веселинова – наследник на Трайко Веселинов Велич
ков, с постоянен адрес: кв. Требич, гр. София,
Столична община, и настоящ адрес: неизвестен,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 811 от 21.12.2013 г., с което е отчуждена
част от имот № 68134.1362.17, находящ се в землището на Требич, Столична община. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6265
7ввв. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Северна
скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400
(идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до
км 15+100“ на територията на област София, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Станимиров
Игнатов с постоянен адрес: гр. София, Столична
община, и настоящ адрес: неизвестен, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 811 от 21.12.2013 г., с което е отчуждена част
от имот № 68134.1362.9, находящ се в землището на Требич, Столична община. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6266
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8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Никола Байчев Николов, наследник на Никола
Байчев Райков, с адрес гр. Велико Търново,
ул. К. Паница 3, ет. 6, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 73001, находящ се в землището
на с. Габровци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6267
8а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследници на Денчо Райков Байчев за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 72001, находящ се в землището на
с. Габровци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6268
8б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561- реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Милчо Атанасов Михаилов с адрес: Велико
Търново, ул. Полтава 11, вх. А, ап. 25, ненамерен
на адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот с № 9, находящ
се в землището на с. Габровци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6269
8в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Васил Петков Дончев, наследник на Петко
Василев Петков, с адрес: Велико Търново, ул. Н.
Габровски 45, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 16002, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6270
8г. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследници на Колю Василев Дончев за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 16002, находящ се в землището на
с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6271
8д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Николай Ангелов Митев, наследник на Съба
Пенчева Петкова, с адрес: Габрово, ул. Ген.
Н. Рязков 9, вх. А, ет. 8, ап. 24, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 53003, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6272
8е. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследници на Стойка Христова Георгиева за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 53006, находящ се в землището
на с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6273
8ж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пламен Христов Първанов, наследник на
Първо Христов Николов, с адрес: Стара Загора,
ул. Арх. Хр. Димов 18, ет. 7, ап. 20, преместен от
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адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 54013, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6274
8з. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Борил Софрониев Христов, наследник на Първо Христов Николов, с адрес: Велико Търново,
ул. Черни връх 12, ет. 4, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 54013, находящ се в землището
на с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6275
8и. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II
55 Велико Търново – Гурково от км 11+170 до
км 31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Дафинка Генова Дончева, наследник
на Петко Дончев Петков/Буков, с адрес: Русе,
ул. Хан Крум 15, вх. 1, ет. 2, ап. 3, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 54028, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6276
8й. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Евгения Бижева Фолгелзанг, наследник на
Петко Дончев Петков/Буков, с неизвестен адрес
в Германия, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 54028, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6277
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8к. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Анелия Бижева Дончева, наследник на Петко
Дончев Петков/Буков, с адрес: гр. Русе, ул. Слив
ница 22, ет. 1, ап. 2, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 54028, находящ се в землището
на с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6278
8л. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Пенка Димитрова Драгозова, наследник на Митьо
Стойков Димитров, с адрес: гр. Велико Търново,
ул. Симеон Велики 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с
което са отчуждени части от имоти с № 91001 и
№ 90003, находящи се в землището на с. Райковци,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6279
8м. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пена Митева Денчева, наследник на Митьо
Стойков Димитров, с неизвестен адрес, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 91001 и № 90003, находящи
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6280
8н. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Стояна Димитрова Златева, наследник на
Пенчо Златев Трифонов, с неизвестен адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 91004, находящ се в землището
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на с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6281
8о. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Пенчо Златев Златев, наследник на Пенчо Златев
Трифонов, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Петър
Ангелов 3, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 91004, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6282
8п. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Румяна Златева Гяурова, наследник на Пенчо
Златев Трифонов, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Петър Ангелов 3, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 91004, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6283
8р. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследници на Петко Михов Райнов за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имоти с № 104056 и № 170007, находящи се
в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6284
8с. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследници на Иван Денчев Тодоров за поста-
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новяването на Решение на Министерския съвет
№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 105008, находящ се в землището на
с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6285
8т. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Борислав Грозев Белчев, наследник на Белчо
Йовков Белчев, с адрес гр. Бургас, ул. Чаталджа
20, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 105009, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6286
8у. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследници на Георги Петров Белчев за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имоти с № 137004 и № 169001, находящи се
в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6287
8ф. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследници на Атанас Димитров Митев за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 137005, находящ се в землището
на с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6288
8х. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
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от Закона за държавната собственост съобщава
на наследници на Цаню Петров Цанев за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 137016, находящ се в землището на
с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6289
8ц. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследници на Димо Петров Цанев за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 137017, находящ се в землището на
с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6290
8ч. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Петър Стефанов Косев, наследник на Кою Цанев
Добрев, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Димитър
Благоев 13, вх. А, ет. 2, ап. 4, ненамерен на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 137019 и № 137023, находящи
се в землището на с.Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6291
8ш. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Надежда Кирилова Цанева, наследник на Кою
Цанев Добрев, с адрес: с. Черганово, община Казанлък, ул. Иван Вазов 28, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 137019 и № 137023, находящи
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6292
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8щ. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Донка Христова Коева, наследник на Кою
Цанев Добрев, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Граф
Н. Игнатиев 43, вх. Б, ет. 2, ап. 39, ненамерена
на адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имоти с № 137019 и
137023, находящи се в землището на с. Райковци,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6293
8ъ. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветана Петрова Иванова, наследник на Кою
Цанев Добрев, с адрес: гр. Стара Загора, ул. Граф
Н. Игнатиев 43, вх. Б, ет. 2, ап. 39, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са
отчуждени части от имоти с № 137019 и № 137023,
находящи се в землището на с. Райковци, община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6294
8ь. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Николай Стефанов Начев, наследник на Кою
Цанев Добрев, с адрес: София, ж.к. Люлин, бл.
132, ет. 4, ап. 15, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имоти с № 137019 и № 137023, находящи се
в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6295
8ю. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мартин Стефанов Начев, наследник на Кою
Цанев Добрев, с адрес: София, ж.к. Люлин, бл.
132, ет. 4, ап. 15, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет
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№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 137019 и 137023, находящи
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6296
8я. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследници на Георги Петров Белчев за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 137017 и № 169001, находящи
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6297
8аа. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Галина Недялкова Кръстева, наследник на
Недялко Генчев Владов, с адрес: с. Дондуково,
област Брусарци, ул. Г. Димитров 53, ненамерен
на адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 174002, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6298
8бб. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пенка Димитрова Драгозова, наследник на
Иван Златев Иванов, с адрес: гр. Велико Търново,
ул. Симеон Велики 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 413005, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6299
8вв. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
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31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Стефан Петков Стефанов, наследник на н-ци
Върбан Пенчев Василев, с адрес: гр. Търговище,
ул. Граф Игнатиев 9, ет. 4, ап. 7, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 413006, находящ
се в землището на с. Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6300
8гг. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мира Върбанова Пенчева, наследник на н-ци
Върбан Пенчев Василев, с неизвестен адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 413006, находящ се в землището
на с. Райковци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6301
8дд. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Адриан Георгиев Георгиев, наследник на Митю
Георгиев Димитров Казаков, с адрес: София, ж.к.
Хр. Смирненски 18, вх. А, ет. 5, ап. 14, ненамерен
на адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 438002, находящ
се в землището на с.Райковци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6302
8ее. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Денка Стефанова Маринова, наследник на Станчо
Колев Димитров, с адрес: В. Търново, ул. П. К.
Яворов 55, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот с
№ 51001, находящ се в землището на с. Въглевци,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6303
8жж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследници на Иван Цанев Йорданов за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 147029, находящ се в землището на
с. Въглевци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6304
8зз. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Куна Димитрова Аргирова, наследник на Радко
Цанев Георгиев, с адрес: гр. Велико Търново,
ул. П. К. Яворов 89, вх. А, ап. 2, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 187010, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6305
8ии. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пенчо Стойков Пенчев, наследник на Пенчо Йовчев Камбуров, с адрес: гр. Пловдив, р-н
„Северен“, ул. Гара Филипово 40, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 189011, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6306
8йй. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Емил Пенчев Петров, наследник на Васил Пенчев
Михов, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Трети
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март 13, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имоти
с № 189012, 195015, № 195020 и № 79, находящи
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6307
8кк. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Нели Пенчева Петрова, наследник на Васил
Пенчев Михов, с адрес: гр. Велико Търново,
ул. Трети март 13, ет. 2, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 189012, 195015, № 195020 и
№ 79, находящи се в землището на с. Въглевци,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6308
8лл. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Роберт Василев Лефтеров, наследник на Иван
Лефтеров Иванов, с адрес: гр. Трявна, ул. Патриарх Евтимий 97, вх. А, ет. 1, ап. 3, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 195014, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6309
8мм. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Биляна Тодорова Узунова-Амод, наследник
на Тодор Дончев Узунов, с неизвестен адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот с № 195018, находящ се
в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6310
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8нн. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Надежда Дончева Николова-Янкова, наследник на
Тодор Дончев Узунов, с адрес София, кв. Борово
№ 223, вх. Б, ет. 2, ап. 31, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 814 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот с
№ 195018, находящ се в землището на с. Въглевци,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6311
8оо. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Денка Цанева Цанева, наследник на Тодор
Дончев Узунов, с адрес София, бул. Витоша 11,
ет. 3, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 195018, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6312
8пп. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Костадин Колев Калчев, наследник на Симеон Калчев Коев, с адрес: София, бул. Княз Ал.
Дондуков – Корсаков 18, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 195019 и № 195022, находящи
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6313
8рр. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Георги Димитров Григоров, наследник на Стефан Цанев Райков, с адрес: гр. Велико Търново,
ул. Филип Тотю 16, ет. 4, ненамерен на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 195023, № 213008 и № 214002,
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находящи се в землището на с. Въглевци, община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6314
8сс. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Катя Дончева Георгиева, наследник на Русин
Милев Дончев, с адрес: София, бул. Черни връх
№ 412, вх. Д, ет. 4, ап. 58, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са
отчуждени части от имот с № 195045, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6315
8тт. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Тодор Дончев Милев, наследник на Русин Милев
Дончев, с адрес: Пловдив, ул. Ландос 40, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 195045, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6316
8уу. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Румяна Христова Велкова, наследник на Райко
Вълков Райков, с адрес: Пловдив, ул. Филип
Македонски 98 – 1, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 213004, находящ се в землището
на с. Въглевци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6317
8фф. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткоси-
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ране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Петя Симеонова Великова, наследник на Райко
Вълков Райков, с адрес: Пловдив, ул. Филип
Македонски 98 – 1, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 213004, находящ се в землището
на с. Въглевци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6318
8цц. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Радослав Симеонов Велков, наследник на Райко
Вълков Райков, с адрес: Пловдив, ул.Момина сълза
11, ет. 1, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот с
№ 213004, находящ се в землището на с. Въглевци,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6319
8чч. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Ангел Пенчев Ангелов, наследник на Пенчо
Ангелов Пеев, с адрес: В. Търново, ул. България
№ 56, ет. 4, ненамерен на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот с
№ 213036, находящ се в землището на с. Въглевци,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6320
8шш. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Веска Борисова Станчева, наследник на Йовчо
Димитров Георгиев, с адрес: Велико Търново,
ул. Чумерна № 15, ет. 4, ненамерена на адреса,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 214061, находящ се в землището
на с. Въглевци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
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административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6321
8щщ. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Борислав Цвятков Дамянов, наследник на
Стою Дамянов Коев, с адрес: Трявна, ул. Бреза
18А, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 814 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот с
№ 52002, находящ се в землището на с. Въглевци,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6322
8ъъ. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Христо Цанев Христов, наследник на Стою
Дамянов Коев, с адрес: Велико Търново, ул. България 43, ет. 8, ап. 55, ненамерен на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имот с № 52002, находящ се в землището
на с. Въглевци, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6323
8ьь. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Иванка Пенчева Йорданова, наследник на
Пенчо Костадинов Пенчев, с адрес: Пловдив,
ул. Софийска, жп линия № 4, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 110010, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6324
8юю. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II
55 Велико Търново – Гурково от км 11+170 до
км 31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
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общава на Цецка Иванова Попчева, наследник
на Пенчо Костадинов Пенчев, с адрес: Карлово,
ул. Парчевич 56, вх. В, ет. 4, ап. 12, ненамерена
на адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 110010, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6325
8яя. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Анче Янкова Неделчева, наследник на Янко Стефанов Костадинов, с адрес: Пловдив, ул. Сърнена
гора 8, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 814 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот с
№ 53021, находящ се в землището на с. Въглевци,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6326
8ааа. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Стефан Янков Пашов, наследник на Пенчо Цанев
Пашов, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Мизия
14гр, ненамерен на адреса, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 814 от
21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот
с № 79, находящ се в землището на с. Въглевци,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6327
8ббб. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II
55 Велико Търново – Гурково от км 11+170 до
км 31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоян Петков Стоянов, наследник на
Марин Първанов Николов, с адрес: гр. Габрово,
ул. Антим Първи 9, ет. 2, ап. 6, ненамерен на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 304008, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6328
8ввв. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Марияна Стоянова Петкова, наследник на
Марин Първанов Николов, с адрес: Габрово,
ул. Орловска 139, ет. 14, ап. 97, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 304008, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6329
8ггг. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Керка Иванова Грошкова, наследник на Марин
Генчев Белчев, с адрес: Велико Търново, ул. Г.
Измирлиев 8, вх. Б, ет. 2, ап. 17, ненамерена на
адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което
са отчуждени части от имот с № 315011, находящ
се в землището на с. Въглевци, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6330
8ддд. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пенка Дончева Узунчева, наследник на Пауна
Стоянова Тодорова, с адрес: Казанлък, ул. 24-ти
август 25, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814
от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части от
имоти с № 44009, № 44002 и № 305019, находящи
се в землището на с. Вонеща вода, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6331
8еее. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преотко-
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сиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Милка Дончева Ганева, наследник на Пауна
Стоянова Тодорова, с адрес: Казанлък, ул. 24-ти
август 25, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814
от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части от
имоти с № 44009, № 44002 и № 305019, находящи
се в землището на с. Вонеща вода, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6332
8жжж. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пенка Дончева Спасичкова, наследник на
Пауна Стоянова Тодорова, с адрес: Видин, ж.к.
Крум Бъчваров 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, ненамерена
на адреса, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с
което са отчуждени части от имоти с № 44009,
№ 44002 и № 305019, находящи се в землището на
с. Вонеща вода, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6333
8ззз. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Иван Александър Джонджров, наследник на
Пауна Стоянова Тодорова, с неизвестен адрес, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени
части от имоти с № 44009, № 44002 и № 305019
находящи се в землището на с. Вонеща вода,
община Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6334
8иии. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Милка Димитрова Гърдева, наследник на Кольо Недялков Пашов, с адрес: Велико Търново,
ул. Седми юли 17, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 814 от 21.12.2013 г., с
което са отчуждени части от имот с № 44012,
находящ се в землището на с. Вонеща вода, об-
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щина Велико Търново, област Велико Търново.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6335
8ййй. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Виолета Димитрова Калапишева, наследник
на Кольо Недялков Пашов, с адрес: Велико
Търново, ул. Седми юли 17, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 814
от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части от
имот с № 44012, находящ се в землището на
с. Вонеща вода, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6336
8ккк. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследници на Тодор Ненов Петров за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части
от имот с № 77012, находящ се в землището на
с. Вонеща вода, община Велико Търново, област
Велико Търново. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародване на настоящото обявление в „Държавен
вестник“.
6337
8ллл. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследници на Никола Недялков Пашов за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот с № 44011, находящ се в
землището на с. Вонеща вода, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6338
8ммм. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Път II 55
Велико Търново – Гурково от км 11+170 до км
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31+561 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Маргарита Величкова Ганчева, наследник на
Ганчо Цонев Крайчев, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Искър 1, ет. 3, ненамерена на адреса, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 814 от 21.12.2013 г., с което са отчуждени части от имот с № 314008, находящ се в
землището на с. Вонеща вода, община Велико
Търново, област Велико Търново. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6339
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Тракия“ Оризово – Бургас ЛОТ 5 Карнобат – п. в.
Бургас – запад от км 325+280 до км 360+568
на територията на област Бургас, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Катя Благоева Бажлекова с адрес:
Бургас, ул. Капитан Петко войвода 17, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
на Министерски съвет № 392 от 12.06.2014 г., с
което е отчужден имот № 022057, находящ се в
землище с. Ветрен, община Бургас. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6424
9а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: АМ „Тракия“ Оризово – Бургас ЛОТ 5 Карнобат – п. в.
Бургас – запад от км 325+280 до км 360+568
на територията на област Бургас, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Антония Илиева Костадинова
с адрес: Бургас, ул. Македония 52, ет. 1, ненамерена на адреса, за постановяването на Решение
на Министерски съвет № 392 от 12.06.2014 г., с
което е отчужден имот № 022057, находящ се в
землище с. Ветрен, община Бургас. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
6425
1. – Висшият съдебен съвет:
1. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 и чл. 178,
ал. 3 във връзка с чл. 188, ал. 1 и чл. 190 ЗСВ
свободните длъжности за „съдия“ във Върховния
касационен съд, Върховния административен съд,
„прокурор“ във Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и
„следовател“ в Националната следствена служба
и окръжните следствени отдели в окръжните
прокуратури, които да се заемат след конкурс
за повишаване в длъжност и преместване чрез
събеседване и след конкурс за първоначално
назначаване, както следва:
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Орган на съдебната
власт

Длъжност
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Конкурс за повишаване в Конкурс за първонаСвободни
длъжност и преместване – чално назначаване –
бройки
80 %
20 %
ВЪРХОВНО НИВО

В ърхо в е н к а с а ц и о н е н
съд, в т.ч.

съдия

16

13

3

гражданска колегия

съдия

6

5

1

търговска колегия

съдия

5

4

1

наказателна колегия

съдия

5

4

1

Върховен административен съд

съдия

10

8

2

Върховн а к ас а ц и он н а
прокуратура

прокурор

10

8

2

Върховна административна прокуратура

прокурор

3

2

1

Национална следствена
служба

следовател

9

7

2

СЛЕДСТВЕНИ ОТДЕЛИ В ОКРЪЖНИТЕ ПРОКУРАТУРИ
СлО в Специализирана
прокуратура

следовател

3

2

1

ОСлО в ОП Варна

следовател

5

5

0

ОСлО в ОП Добрич

следовател

3

2

1

ОСлО в ОП Разград

следовател

1

1

0

2. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 5 свободни длъжности за „съдия“ във
Върховния касационен съд – гражданска колегия.
3. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 4 свободни длъжности за „съдия“ във
Върховния касационен съд – търговска колегия.
4. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 4 свободни длъжности за „съдия“ във
Върховния касационен съд – наказателна колегия.
5. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 8 свободни длъжности за „съдия“ във
Върховния административен съд.
6. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 8 свободни длъжности за „прокурор“
във Върховната касационна прокуратура.
7. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за
заемане на 2 свободни длъжности за „прокурор“
във Върховната административна прокуратура.
8. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 7 свободни длъжности за „следовател“
в Националната следствена служба.

9. Обявява на основание чл. 189, ал. 1 във
връзка с чл. 180 ЗСВ конкурс за повишаване в
длъжност и преместване чрез събеседване за заемане на 10 свободни длъжности за „следовател“
в окръжните следствени отдели в окръжните
прокуратури, както следва:
СлО в Специализирана прокуратура – 2 свободни длъжности;
ОСлО в ОП Варна – 5 свободни длъжности;
ОСлО в ОП Добрич – 2 свободни длъжности;
ОСлО в ОП Разград – 1 свободна длъжност.
10. На основание чл. 191 ЗСВ и чл. 32, ал. 1 и
3 от Правилата относно реда за провеждане на
конкурси за младши съдии и младши прокурори,
за първоначално назначаване и за повишаване в
длъжност и преместване на съдии, прокурори и
следователи в 14-дневен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите
подават в администрацията на ВСС, София, ул.
Екзарх Йосиф 12, заявление за участие в конкурса
(по образец), към което се прилагат: служебна
бележка от административния ръководител,
удостоверяваща наличие на стаж по чл. 164
ЗСВ; кадрова справка от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт (по образец), съпроводена с 3 акта, постановени от кандидата през последните 3 години
от дейността му, избрани на случаен принцип;
копие от 3 акта, изготвени от кандидата през
последните 3 години от дейността му, избрани
от него; други документи по негово желание,
свързани с притежаваните професионални и
нравствени качества.
11. Конкурсите да се проведат чрез събеседване
по практически въпроси, свързани с прилагане-
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то на законите, касаещи дейността в органа на
съдебната власт, за който кандидатства.
12. Датата, часът и мястото за провеждане
на събеседването да се определят от конкурсната комисия след конституирането є и да се
публикуват на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет.
6420
76. – Х имикотех нолог и чни ят и ме та л у ргичен университет, София, обявява конкурси
за редовни и задочни докторанти за учебната
2014/2015 г. по следните научни специалности:
1.3. Педагогика на обучението (Методика на
обу чен иет о по х и м и ко т ех нолог и ч н и д исц иплини) – един; 3.8. Икономика (Икономика
и управление) – двама; 4.1. Физически науки
(Електрични, магнитни и оптични свойства на
кондензираната материя – един; 4.1. Структура,
механични и термични свойства на кондензираната материя) – един; 4.2. Химически науки
(Биоорганична химия, химия на природните и
физиологично активните вещества – един; 4.2.
Химически науки (Органична химия) – един; 4.5.
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката) – един; 5.1. Машинно
инженерство (Приложна механика) – двама; 5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление) – един; 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика (Системи с изкуствен
интелект) – един; 5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране) – един; 5.6. Материали и материалознание
(Технология на полупроводниковите материали
и електронните елементи) – един; 5.9. Металургия (Металургична топлотехника) – един; 5.9.
Металургия (Технологии, машини и системи за
обработка чрез пластично деформиране) – двама; 5.9. Металургия (Технологии, машини и
системи за леярното производство) – един; 5.10.
Химични технологии (Химично съпротивление
на материалите и защита от корозия) – един;
5.10. Химични технологии (Технология на неорганичните вещества) – един; 5.10. Химични
технологии (Процеси и апарати в химичната и
биохимичната технология) – трима; 5.10. Химични технологии (Технология на полиграфическото
производство) – един; 5.10. Химични технологии
(Технология, механизация и автоматизация на лесохимичните производства) – един; 5.10. Химични технологии (Технология на лакобояджийските
материали и адхезивите) – един; 5.10. Химични
технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите неметални
материали) – двама; 5.13. Общо инженерство
(Технология за пречистване на водите) – един;
5.13. Общо инженерство (Системи и устройства
за опазване на околната среда) – един, всички
редовно обучение; 3.8. Икономика (Икономика
и управление) – двама, задочно обучение. Документи се приемат 2 месеца от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“ в ХТМУ, бул.
Климент Охридски 8, сграда „А“, ет. 2, стая 205,
тел. 81-63-136, 81-63-120.
6461
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7. – Община Приморско, дирек ци я „У Т“,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план (окончателен проект)
за ел. захранване до поземлен имот № 37006 в
местност Край село по КВС на с. Писменово, като
трасето ще засяга поземлен имот № 56013.0.161
по КВС на с. Писменово. Проектът се съхранява
в дирекция „УТ“ и може да бъде предоставен за
разглеждане от заинтересованите по всяко време
от работния ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта.
6446
20. – Община гр. Сапарева бан я, област
Кюстендил, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ
съобщава на заитересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на елемент на техническата инфраструктура
извън границата на у рбанизираната територия – водопроводно отклонение за захранване
с вода за питейно-битови и противопожарни
нужди, канализационно отклонение за отвеждане
на отпадъчните и дъждовните води и външно
елек т роза х ра н ва не – н иско на п режен ие, на
обект: „Пет малкоетажни къщи за настаняване“,
предвиден с проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) и план
за застрояване (ПЗ) по чл. 9, ал. 2 ЗУТ за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран
поземлен имот с идентификатор 65365.32.96,
местност Шишкова кория, по кадастралната
карта на гр. Сапарева баня в териториалния
обхват на поземлени имоти с идентификатори
65365.32.96, 65365.32.211, 65365.32.215, 65365.32.314
и 65365.32.187 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня с възложител Иванка Георгиева
Евстратиева. Проектът за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) е изложен
в приемната на дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството“ при
Община Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул.
Германея 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта и ако имат основания,
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Сапарева баня.
6361
52. – Община Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 и чл. 110, ал. 1,
т. 5 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за второстепенна улица с осови точки 232-216217-219, осигуряваща достъп до поземлен имот
№ 134.141, зона по § 4, землище с. Крушевец,
община Созопол, като промяната засяга поземлени имоти с номера в зоната по § 4, землище
с. Крушевец – № 134.141, 134.140, 134.142, 134.143,
134.438 и 134.79. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
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жавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания пред общинската администрация.
6408
3. – Община Созопол на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ във връзка с § 4к, ал. 8, т. 1,
изр. първо ПЗРЗСПЗЗ съобщава, че с протокол
на комисията по чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ от
28.08.2014 г. е прието изменение на плана на новообразуваните имоти на зоната по § 4, землище
с. Крушевец, община Созопол, област Бургас,
одобрен със Заповед № РД-09-302 от 14.07.2004 г.
на областния управител на област Бургас, засягащ
новообразуван имот № 134.392, като се обособяват
два нови новообразувани имота: новообразуван
имот с номер 134.392 с площ 1242 кв. м и новообразуван имот с номер 134.522 с площ 1000 кв. м
въз основа на извършена поправка в помощния
план, засягаща бивш имот № 175. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите страни могат да подават
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Созопол.
6382
307. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
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за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за елементите на техническата инфраструктура – кабелно трасе за обект: „Външно ел. захранване за поземлен имот (ПИ) с идентификатор
68850.205.22 от кадастралната карта на землище
гр. Стара Загора“. Проектът се намира в сградата
на общината, ет. 8, стая 806. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6419
79. – Община с. Лесичово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
определяне на трасе на водопровод, необходим
за захранване на поземлен имот пл. № 601035,
намиращ се в местността Лъката, землище с. Лесичово, област Пазарджик. Проектът се намира в
сградата на Община Лесичово, дирекция „Специализирана администрация“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Лесичово.
6447

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 350-05-32 от 29.07.2013 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 70
от 2013 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2014 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2014 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен
вестник“ за 2014 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.; за девет
месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2014 г.:
• „Български пощи“ – АД, гр. София 1700, ул. Акад. Ст. Младенов 1, бл. 31, тел.: 02 9493280,
02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, гр. София 1164, ул. Йоан Екзарх 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
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