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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 21 август 2018 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерство
на вътрешните работи
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за
размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители
по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона
за Министерството на вътрешните
работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на
лицата, работещи по трудово правоотношение

Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за извършване на проверки
на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински одит“
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Висш адвокатски съвет

2

 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 4 от 2006 г. за обучение
и квалификация на адвокатите

3

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера
на основните месечни възнаграждения на
държавните служители по чл. 142, ал. 1,
т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и размера на началните
и максималните заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение
(обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп. бр. 4
и 16 от 2018 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 и
2 „А. Държавни служители с висше образование“, т. II „Главни дирекции“, се правят
следните изменения и допълнения:
1. Добавят се редове № 10.1 и 10.2:
„

№

Длъжностни
наименования

Основно
месечно
възнаграждение
(в лв.)

Главен разследващ полицай (в
териториално звено на Главна
дирекция „Борба с организи10.1
раната престъпност“ (ГДБОП)
с район на действие на територията на гр. София)

1 289

Главен разследващ полицай (в
териториално звено на ГДБОП
10.2
с район на действие извън територията на гр. София)

1 266

“
2. В т. 13 думите „Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ (ГДБОП)“ се
заменят с „ГДБОП“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
7821

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2010 г. за условията и реда за
извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция „Медицински
одит“ (обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 83 от 2010 г.)
§ 1. В Раздел II „Условия и ред за извършване на проверките“ се създава чл. 3а:

„Чл. 3а. (1) Изпълнителният директор на
агенцията със заповед определя длъжностните лица от агенцията, които извършват
проверките по чл. 1 и съставят актовете за
установяване на административни нарушения.
(2) При извършване на проверките служителите се легитимират със служебни карти.“
§ 2. В чл. 6 се създава ал. 4:
„(4) В случаите, когато извънредната проверка е започнала по сигнал на граждани
или други заинтересовани лица, проверката
се извършва в срок до два месеца от постъпването на сигнала. При фактическа и/
или правна сложност срокът може да бъде
продължен от изпълнителния директор на
агенцията, но с не повече от един месец, за
което се уведомява подателят на сигнала.“
§ 3. В чл. 7 ал. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 8 думите „Регионалните центрове
по здравеопазване“ се заменят с „регионалните
здравни инспекции“, а думите „съответния
Регионален център по здравеопазване“ се
заменят със „съответната регионална здравна
инспекция“.
§ 5. В чл. 10 думите „Регионалните центрове
по здравеопазване, Регионалните инспекции за
опазване и контрол на общественото здраве“ се
заменят с „регионалните здравни инспекции“.
§ 6. В чл. 15 думите „Националния център по здравна информация“ се заменят с
„Националния център по обществено здраве
и анализи“.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „5 дни“ се заменят с
„10 дни от приключване на проверката“ и се
създава изречение второ: „В случаите по чл. 9,
ал. 2 срокът за съставяне на констативния
протокол започва да тече от датата на получаване на писменото становище.“
2. В ал. 4 думите „съответно – от лицето
по чл. 7, ал. 3“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „съответния Регионален
център по здравеопазване“ се заменят със
„съответната регионална здравна инспекция“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) След връчване на констативния протокол направените констатации не могат да бъдат
преразглеждани, изменяни или отменяни.“
§ 8. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) За нуждите на отчетността и
контрола лицата, включени в комисията по
чл. 7, ал. 1, представят отчет за извършената
работа на изпълнителния директор на агенцията в срок до 5 дни от датата на връчване
на констативния протокол.
(2) Отчетът не може да съдържа правни
квалификации относно наличие на извършено
нарушение, както и информация за последва-

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

щи действия от административнонаказателен
характер.
(3) В случаите, когато проверката е започнала по сигнал на граждани или други заинтересовани лица, изпълнителният директор
на агенцията ги уведомява за резултатите от
проверката в 7-дневен срок от връчване на
констативния протокол.“
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „директорът“
се заменя с „изпълнителният директор“;
б) в т. 3 думите „Регионалния център по
здравеопазване“ се заменят с „регионалната
здравна инспекция“, а накрая се поставя запетая и се добавя „които нарушават правата
на пациента и не спазват утвърдените медицински стандарти“.
2. В ал. 3 думата „директора“ се заменя с
„изпълнителния директор“.
§ 10. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. При констатиране на признак/признаци на извършено престъпление се прилага
чл. 33, ал. 2 от Закона за административните
нарушения и наказания.“
Министър:
Кирил Ананиев
7718

ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 4 от 2006 г. за обучение и квалификация
на адвокатите (ДВ, бр. 5 от 2006 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и
повишаване квалификацията на адвокатите
и адвокатите от Европейския съюз“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. Изразът „финансирането и програмите
за обучение“ се заменя с „програмите за
обучение и финансирането“.
2. Изразът „и квалификация на адвокатите в Република България“ се заменя със „за
поддържане и повишаване квалификацията
на адвокатите и адвокатите от Европейския
съюз“.
§ 3. В чл. 2, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Думата „обучение“ се заличава.
2. Изразът „се създава“ се заличава и се
добавя „и адвокатите от Европейския съюз,
Висшият адвокатски съвет създава и поддържа“.
§ 4. В чл. 3, ал. 3 изразът „взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от гласовете на
всички основни членове“ се заличава.
§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В т. 2:
а) думата „международни“ се заличава;
б) след думата „организации“ се добавя
изразът „в страната и чужбина, включително с организации, осъществяващи обучение
на юристи, упражняващи други юридически
професии“.
2. В т. 3 изразът „и сходните“ се заличава.
§ 6. В чл. 6 изразът „в София и в други
населени места“ се заменя с „на адвокатите
от цялата страна“.
§ 7. В чл. 7 цифрата „9“ се заменя с числото
„96“ и цифрата „3“ се заменя с „2“.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става алинея 1, в която
думата „четири“ се заменя с „осем“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Контролът за изпълнение задължението
на адвокатите за поддържане и повишаване на
квалификацията им се осъществява от адвокатските съвети към адвокатските колегии по
ред, определен от Висшия адвокатски съвет.“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „управителния“ се заменя
с „управителен“ и изразът „и се осъществява
чрез създадените за целта звена и лица, работещи в центъра по трудов или граждански
договор“ се заличава.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се отменят.
3. Създават се ал. от 5 до 11:
„(5) Управителният съвет се избира за
срок от 4 години, като мандатът на членовете на управителния съвет съвпада с мандата
на Висшия адвокатски съвет. При изтичане
на мандата на управителния съвет същият
продължава да изпълнява функциите си до
избора на нов.
(6) Управителният съвет се състои от до
петима адвокати, които се избират от Висшия
адвокатски съвет. За членове на управителния
съвет се избират адвокати с адвокатски стаж
не по-малко от 15 години, с изявени професионални и нравствени качества и практически
опит в различни области на правото.
(7) Поне един от членовете на управителния
съвет трябва да бъде адвокат, хабилитиран по
правни науки.
(8) Висшият адвокатски съвет избира председател от състава на управителния съвет,
който представлява Центъра за обучение на
адвокати.
(9) Управителният съвет заседава най-малко
един път в месеца.
(10) За участието си в управлението и
организацията на Центъра за обучение на
адвокати членовете на управителния съвет
получават възнаграждение в размер, определен
от Висшия адвокатски съвет.
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(11) Дейността на управителния съвет се
подпомага от създадените за целта звена и
служители на Центъра за обучение на адвокати,
включително от лица, наети по граждански
договори.“
§ 10. Създават се чл. 9а и 9б:
„Чл. 9а. (1) Мандатът на член на управителния
съвет може да бъде прекратен предсрочно:
а) по негово искане с подаване на оставка;
б) при трайна фактическа невъзможност
за участие в работата на управителния съвет
повече от 3 месеца;
в) при загубване качеството на адвокат;
г) при смърт или поставяне под запрещение;
д) по решение на Висшия адвокатски съвет.
(2) В случаите по букви „а“, „в“ и „г“
мандатът се счита прекратен от настъпване
на съответното обстоятелство, а в случаите
по букви „б“ и „д“ мандатът се прекратява
с решение на Висшия адвокатски съвет. В
едномесечен срок от прекратяване на мандата
Висшият адвокатски съвет избира нов член на
управителния съвет, който довършва мандата
на освободения член.
Чл. 9б. (1) Организацията и дейността на
Центъра за обучение на адвокати се уреждат
с правилник, приет от управителния съвет и
утвърден от Висшия адвокатски съвет.
(2) Учебн и т е п ла нове и п р ог ра м и за
дей но с т т а и ра зви т ие т о н а Цен т ъра з а
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обучение на адвокати се изготвят ежегодно
от управителния съвет и се одобряват от
Висшия адвокатски съвет.
(3) Управителният съвет на Центъра за
обучение на адвокати ежегодно изготвя и
представя на Висшия адвокатски съвет за
утвърждаване годишен отчет за дейността,
годишен финансов и счетоводен отчет и проект
за годишен бюджет.“
§ 11. В ч л. 10, а л. 1, т. 2 из ра з ът „и
доброволни вноски от“ се заменя с „чрез
целеви дарения и дарения от“.
§ 12. Наименованието на заключителната
разпоредба се изменя така:
„Преходни и заключителни разпоредби“.
§ 13. „Параграф единствен“ става „§ 1“ и
в него се правят следните допълнения:
След числото „2005“ се добавя изразът „и
е изменена с решения на Висшия адвокатски
съвет № 1076 – 1104 от 13.07.2018 г.“.
§ 14 . С ъ з д а в а с е § 2 с ъ с с л е д н о т о
съдържание:
„§ 2. Мандатът на действащия управителен
съвет на Центъра за обучение на адвокати
изтича с изтичане на мандата на Висшия
адвокатски съвет.“
Председател:
Ралица Негенцова
7699

Поправка. Министерството на земеделието, храните и горите прави поправка в Споразумението за
сътрудничество в областта на земеделието, животновъдството и рибарството между Министерството на земеделието, храните и горите на Република България и Министерството на околната среда,
водите и земеделието на Кралство Саудитска Арабия (ДВ, бр. 100 от 2017 г.): Под заглавието думите
„В сила от датата на подписването му – 29 ноември 2017 г.“ се заменят с „В сила от 31 юли 2018 г.“.
7823

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 486
от 19 юли 2018 г.
за търсене и проучване на метални полезни
из коп аем и – подз ем н и б ог ат с т в а по ч л . 2 ,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства,
в площ „Златуша“, разположена на територията на Столичната община, област Софияград, общини Драгоман, Сливница, Божурище,
Софийска област, общини Брезник и Перник,
област Перник
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и § 63 от ПЗР на Закона
за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрола на токсичните
химически вещества и техните прекурсори (ДВ,
бр. 14 от 2015 г.) и протоколно решение по т. 17
от протокол № 23 от заседанието на Министерския съвет на 8 юни 2016 г. разрешавам на „Зеленрок“ – ЕООД – София, с ЕИК 202531553, със
седалище и адрес на управление – София 1504,
район „Оборище“, ул. Сан Стефано № 17, ет. 3,
да извърши за своя сметка търсене и проучване
на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ „Златуша“, разположена
на територията на Столичната община, област
София-град, общини Драгоман, Сливница, Божурище, Софийска област, общини Брезник и
Перник, област Перник, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 194,3 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
коорд и нат и на г ра н и ч н и т е т оч к и с ъгласно
приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява
от министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова

Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Златуша“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4623734

8463384

2.

4621299

8467888

3.

4618406

8465927

4.

4618590

8465688

5.

4618215

8465420

6.

4617918

8465745

7.

4618176

8465936

8.

4617097

8467490

9.

4615000

8467505

10.

4615000

8468930

11.

4614289

8469920

12.

4618491

8472670

13.

4613928

8481349

14.

4607190

8486355

15.

4606010

8484939

16.

4606789

8482571

17.

4603243

8479891

18.

4605224

8477242

19.

4605769

8477613

20.

4606315

8476773

21.

4605804

8476408

22.

4616925

8460463

23.

4621808

8460602

Изключена площ
24.

4621516

8463732

25.

4621516

8463895

26.

4621448

8463970

27.

4621156

8464048

28.

4620730

8463913

29.

4620730

8463780

30.

4621172

8463597

31.

4621380

8463613

32.

4610831

8480931

33.

4610669

8481500

34.

4610078

8481630

35.

4610059

8481439

36.

4610385

8480931

37.

4610310

8480685

38.

4610389

8480680

Изключена площ
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-482
от 1 август 2018 г.
На основание чл. 63 и 62 във връзка с чл. 61 от
Закона за защитените територии, чл. 25, ал. 1, т. 1
и 2 и ал. 2 във връзка с чл. 21, 22 и чл. 24, т. 3, 4
и 1 от Наредбата за разработване на планове за
управление на защитени територии, писмо с вх.
№ 05-08-1885 от 22.05.2018 г. на РИОСВ – Пловдив, писмо изх. № 70-00-33 от 12.02.2018 г. на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството и становище с изх. № 002
от 9.01.2018 г. на „Геозащита“ – ЕООД, с оглед
възникнали неблагоприятни геодинамични (срутищни) процеси, довели до съществени промени
в параметрите/характеристиките на биотичните и
абиотичните компоненти на поддържан резерват
„Изгорялото гюне“, утвърждавам план за изменение и допълнение на плана за управление на
поддържан резерват „Изгорялото гюне“, утвърден
със Заповед № РД-106 от 29.02.2016 г. на министъра
на околната среда и водите (ДВ, бр. 21 от 2016 г.).
Екземпляр от плана за изменение и допълнение
на плана за управление на поддържан резерват
„Изгорялото гюне“, утвърден със Заповед № РД-106
от 29.02.2016 г. на министъра на околната среда
и водите (ДВ, бр. 21 от 2016 г.), да се предостави
на Община Кричим и на Регионалната инспекция
по околна среда и води – Пловдив, за сведение,
изпълнение и контрол.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
7700

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1316
от 19 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Божурица, община Долна Митрополия, област
Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7597
ЗАПОВЕД № РД-18-1317
от 19 юли 2018 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във
връзка със заявление вх. № 01-42810-02.02.2018 г.
на Община Раднево и приложените към него

ВЕСТНИК
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документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Раднево, ЕКАТТЕ
61460, община Раднево, одобрени със Заповед
№ РД-18-12 от 29.04.2005 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в КККР: поземлен
имот с идентификатор 61460.48.74: площ: 409 кв. м,
начин на трайно ползване: друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение,
няма данни за собственост; поземлен имот с
идентификатор 61460.48.75: площ: 4072 кв. м,
начин на трайно ползване: друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение,
няма данни за собственост.
2. Изменение на местоположението на границите, без да се променят взаимното разположение
и площите, на поземлените имоти с идентификатори: 61460.48.1, 61460.48.2, 61460.48.3, 61460.48.4,
61460.48.5, 61460.48.6, 61460.48.7, 61460.48.8,
61460.48.9, 61460.48.10, 61460.48.11, 61460.48.12,
61460.48.14, 61460.48.15, 61460.48.17, 61460.48.18,
61460.48.19, 61460.48.20, 61460.48.21, 61460.48.22,
61460.48.23, 61460.48.24, 61460.48.26, 61460.48.27,
61460.48.28, 61460.48.29, 61460.48.30, 61460.48.31,
61460.48.32, 61460.48.33, 61460.48.34, 61460.48.35,
61460.48.36, 61460.48.37, 61460.48.38, 61460.48.39,
61460.48.40, 61460.48.41, 61460.48.42, 61460.48.43,
61460.48.44, 61460.48.45, 61460.48.46, 61460.48.48,
61460.48.49, 61460.48.63, 61460.49.15, и сграда с
идентификатор 61460.48.8.1.
3. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 61460.48.13,
начин на трайно ползване: лозе, собственост
на Иван Господинов Даракчиев въз основа на
документ: договор за продажба на наследство,
включващо земеделска земя № 63, том 5, рег.
5350, дело 554 от 31.10.2000 г.; данни преди промяната: площ: 1396 кв. м, данни след промяната:
площ: 1397 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.48.16,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Стефана Ангелова Динева въз основа на документ:
нотариален акт за прехвърляне на земеделска земя
срещу задължение за издръжка и гледане № 571,
том 2 от 24.07.1995 г.; данни преди промяната:
площ: 1517 кв. м, данни след промяната: площ:
1516 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.48.25,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Йорданка Тодорова Славова въз основа на документ: решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ
(чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ) за възстановяване
на право на собственост в стари реални граници
№ 158 от 15.02.1995 г., издаден от ПК – гр. Раднево, Николина Тодорова Иванова въз основа на
документ: договор за делба на земеделски имот с
нотариално заверени подписи № 6, том ІІ, рег. 221
от 13.04.1999 г., издаден от Радневския районен
съд; данни преди промяната: площ: 823 кв. м,
данни след промяната: площ: 824 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 61460.48.47,
начин на трайно ползване: лозе, собственост на
Красимира Христова Георгиева въз основа на
документ: нотариален акт № 1039/2281, том I от
30.12.1998 г., издаден от Службата по вписванията – Раднево; данни преди промяната: площ:
622 кв. м, данни след промяната: площ: 621 кв. м;
поземлен имот е идентификатор 61460.48.65,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Раднево въз основа на документ: няма
документ за собственост; данни преди промяната:
площ: 3536 кв. м, данни след промяната: площ:
1642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.48.66,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Раднево въз основа на документ: няма документ за собственост; данни преди промяната:
площ: 2625 кв. м, данни след промяната: площ:
2555 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.48.67,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Раднево въз основа на документ: няма документ
за собственост, данни преди промяната: площ:
2428 кв. м, данни след промяната: площ: 770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.49.25,
начин на трайно ползване: пасище, собственост
на Община Раднево въз основа на документ: няма
документ за собственост; данни преди промяната:
площ: 4931 кв. м, данни след промяната: площ:
4416 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.49.27,
начин на трайно ползване: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на Община
Раднево въз основа на документ: няма документ за собственост; данни преди промяната:
площ: 8489 кв. м, данни след промяната: площ:
8147 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 61460.506.308,
начин на трайно ползване: за второстепенна улица,
собственост на Община Раднево въз основа на
документ: няма документ за собственост; данни
преди промяната: площ: 5608 кв. м, данни след
промяната: площ: 5607 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

7598

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1318
от 19 юли 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Решение
№ 169 от 2.02.2015 г. на А дминист ративни я
съд – Пловдив, постановено по административно дело № 142/2014 г., одобрявам кадастралната
карта и кадастралните регистри за самостоятелен
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обект в сграда с идентификатор 56784.520.1606.1.4,
кадастралния регистър на недвижимите имоти
за поземлен имот с идентификатор 56784.520.1606
и сгради с идентификатори 56784.520.1606.1 и
56784.520.1606.2, гр. Пловдив, община Пловдив,
област Пловдив.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

7599

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1319
от 19 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Рибен, община Долна Митрополия,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7600

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1320
от 19 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Гостиля, община Долна Митрополия, област
Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7601

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1321
от 19 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия, област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7602

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1322
от 19 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Крушовене, община Долна Митрополия,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7603

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1323
от 19 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Ореховица, община Долна Митрополия,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7604

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1324
от 19 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Подем, община Долна Митрополия, област
Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7605

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1325
от 19 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Нова Върбовка, община Стражица, област
Велико Търново.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7606

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-1326
от 24 юли 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Баня, община Разлог, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

7607

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1327
от 24 юли 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Бачево, община Разлог, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

7608

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1328
от 24 юли 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Годлево, община Разлог, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

7609

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1329
от 24 юли 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Горно Драглище, община
Разлог, област Благоевград.

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

7610

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1330
от 24 юли 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Добърско, община Разлог,
област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

7611

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1331
от 24 юли 2018 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Долно Драглище, община
Разлог, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 18.10.2017 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

7612

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

ЗАПОВЕД № РД-18-1333
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Делчево, община Исперих,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7614

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1334
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Драгомъж, община Исперих,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7615

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1335
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Къпиновци, община Исперих,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7616

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1332
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Бърдоква, община Исперих, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1336
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Подайва, община Исперих,
област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

7613

7617
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ЗАПОВЕД № РД-18-1337
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Средоселци, община Исперих, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7618

ВЕСТНИК

ЗАПОВЕД № РД-18-1341
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Долна Козница, община Невестино, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7622

ЗАПОВЕД № РД-18-1338
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Старо селище, община Исперих, област Разград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7619

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7620

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1342
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Длъхчево – Сабляр, община Невестино, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7623

ЗАПОВЕД № РД-18-1339
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ваксево, община Невестино, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

БРОЙ 69

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1343
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Балик, община Тервел, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7624

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1340
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Ветрен, община Невестино, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-1344
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Главанци, община Тервел, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

7621

7625

БРОЙ 69
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ЗАПОВЕД № РД-18-1345
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Кладенци, община Тервел, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7626

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

ЗАПОВЕД № РД-18-1349
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Попгруево, община Тервел,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7630

ЗАПОВЕД № РД-18-1346
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Нова Камена, община Тервел, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7627

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1350
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Сърнец, община Тервел, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7631

ЗАПОВЕД № РД-18-1347
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Оногур, община Тервел, област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7628

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-1348
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Полковник Савово, община Тервел, област
Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

7629

ЗАПОВЕД № РД-18-1351
от 25 юли 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Честименско, община Тервел,
област Добрич.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

7632

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 359
от 14 юни 2018 г.
В На п ра в лен ие „ А рх и т ек т у ра и г ра доустройство“ на Столичната община е постъпило
заявление вх. № САГ16-ГР00-3459/28.10.2016 г.
от Антоанета Желязкова с искане за разрешаване изработването на проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
и застрояване (ПРЗ) за поземлен имот с идентификатор 14831.6501.4 по КККР на с. Герман,
район „Панчарево“.

С Т Р.
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Към заявлението е приложено задание, отговарящо на изискванията на чл. 125 от ЗУТ,
мотивирано предложение за ПУП, комбинирана
скица по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР, нотариален акт
№ 40, том I, рег. № 1253, дело № 35/20.07.2016 г.
и скица № 15-388484/8.08.2016 г. за поземлен
имот с идентификатор 14831.6501.4, издадена от
СГКК – София.
Заявлението с приложените към него доказателства е разгледано от отделите на НАГ и
са приложени техните становища.
Със Заповед № РА50-52 от 30.01.2017 г. на
главния архитект на СО е разрешено да се
изработи проект за ПУП – ИПУР и ПРЗ в териториалния обхват на поземлен имот с идентификатор 14831.6501.4 по КККР на с. Герман,
район „Панчарево“.
С п и с м о и з х . № С А Г 16 - Г Р 0 0 -3 4 5 9 - [1] /
7.02.2017 г. на НАГ – СО, заповедта е изпратена
до кмета на район „Панчарево“ за сведение и
изпълнение и на заявителя.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3459-[4]/
26.05.2017 г. е внесен за одобряване проект за
ПУП – ИПУР и ПРЗ с обяснителна записка,
документи за собственост, комбинирана скица
за пълна или частична идентичност по чл. 16
от ЗКИР.
Представени са съгласуван проект с ЧЕЗ „Разпределение България“ – АД, на 2.03.2017 г. и „Софийска вода“ – АД, изходни данни от „Софийска
вода“ – АД, с вх. № ТУ-697/21.02.2017 г., становище изх. № 2074/12.05.2017 г. от Басейнова дирекция „Дунавски район“, становище изх. № 30362938/28.04.2017 г. на директора на РИОСВ –
София, декларация по чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с
№ СЕК 17-ГР94-106/7.03.2017 г. за липса на дървесна растителност само за ПИ с идентификатор
14831.6501.4 по КККР на с. Герман.
На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ проектът
е изпратен за съобщаване в район „Панчарево“
с писмо изх. № САГ16-ГР00-3459-[5]/26.06.2017 г.
на НАГ – СО.
В съответствие с изискванията на чл. 128,
ал. 3 от ЗУТ проектът е обявен на всички заинтересовани лица по смисъла на чл. 131, ал. 2,
т. 4 от ЗУ Т, видно от писмо изх. № РПН17ВК08-994/25.09.2017 г. на кмета на район „Панчарево“ и приложените доказателства по преписката. При съобщаването на ПУП – ИПУР и ПРЗ
в законния срок по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ няма
постъпили възражения. Изразено е становище
изх. № РПН 17-ВК08-994/15.09.2017 г. от кмета
на район „Панчарево“, с което не възразява по
проекта.
Проектът е разгледан и приет на заседание
на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-99/5.12.2017 г.,
т. 9 от повторно разглеждане на точките от
протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-89/7.11.2017 г. със
служебно предложение да се отрази коректно
устройствената категория на изток от „Жм“,
вместо „Зп“ да бъде „Тзв“, да се котира правилно
разстоянието до УПИ XIII, в графичната част
на застрояването да се отрази височината на
сградите по ЗУТ, заглавието на обекта да се
допълни и с изменение на уличната регулация
и на основание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба
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№ РД-02-20-5 от 2016 г. за ССПКККР проектът
за ПР да се съгласува преди одобряването му
от СГКК – София, което се доказва с представяне на удостоверение за приемане на проекта
за изменение на КККР, като след изпълнение
на служебното предложение ОЕСУТ изпраща
за одобряване в СОС на основание чл. 21, ал. 7
от ЗОС.
Със заявление вх. № САГ16-ГР00-3459-[8]/
9.02.2018 г. са внесени удостоверение № 2512010/30.01.2018 г. за приемане на проект за
изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за обекти ПИ с идентификатори
14831.6501.4 и коригиран проект в съответствие
с решението на ОЕСУТ по протокол № ЕС-Г99/5.12.2017 г., т. 9.
При горната фактическа обстановка се установи от правна страна следното:
Ис к а не т о з а одо бря в а не н а п р о ек т а з а
П У П – П У Р и ПРЗ е направено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 1 и
ал. 2, т. 1 от ЗУТ като собственик на поземлен
имот с идентификатор 14831.6501.4 по КККР на
с. Герман съгласно приложените документи за
собственост.
Кадастралната карта на с. Герман е одобрена
със Заповед № РД-18-37 от 4.07.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК.
Действащият ПУП е одобрен със Заповед
№ РД-18-37 от 4.07.2011 г. на главния архитект
на София.
С представения проект се предвижда урегулиране на поземлен имот с идентификатор
14831.6501.4 по КККР на с. Герман за образуване
на нов УПИ ХІІ-4 – „За ЖС“, и нов УПИ ХІІІ-4 –
„За ЖС“, като регулационните граници следват
имотните такива на имота по кадастралната
карта.
Предвид горното е на лице основание за
одобряване на ПР по чл. 17, ал. 2, т. 1 от ЗУТ.
Достъпът до нови УПИ е по новосъздадена
задънена улица, която се обвързва с улична
регулация, предвидена с действащия план за
регулация на местността, с което е спазено
изискването на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.
Предвид горното за изменението на ПУП –
ИПУР е налице основание по чл. 134, ал. 1, т. 1
във връзка с чл. 134, ал. 2 от ЗУТ.
С ПЗ се предвижда ниско като характер и свободностоящо като начин жилищно застрояване.
Спазени са административнопроизводствените правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовани
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено е изработването на
проект за ПУР и ПРЗ от компетентния за това
орган, внесеният проект е съобщен на всички
заинтересовани лица, разгледан е и е приет от
ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
По действащия ОУП на СО имотите – предмет на устройствената процедура, попадат в
устройствена зона: „Жилищна зона с преоблада-
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ващо малкоетажно застрояване“ (Жм), съгласно
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.
Предвид горното проектът не противоречи
на ОУП на СО, с което е спазено изискването
на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1 от ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действаща кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и
съдържанието на устройствените планове.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 от
ЗУЗСО, като е представена декларация за липса
на съществуваща висока дървесна растителност,
заверена от Дирекция „Зелена система“ – СО, с
вх. № СЕК 17-ГР94-106/7.03.2017 г. за ПИ с идентификатор 14831.6501.4 по КККР на с. Герман.
Пр едс т а в ено е с т а нови ще и з х . № 3 036 2938/28.04.2017 г. на директора на РИОСВ – София, видно от което за имота не е необходимо
провеж дане на процеду ра по реда на глава
втора от наредбата за ОС и ПУП не подлежи
на регламентираните с глава шеста от ЗООС
процедури по екологична оценка.
Спазено е изискването на чл. 65, ал. 2 и
5 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на
КККР, като е представено удостоверение № 2512010/30.01.2018 г. от СГКК – София.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвиж да отчуж даване на части от недвижими
имоти – собственост на физическ и лица, за
изг ра ж да не на улица – п убли чна общ инска
собственост – основание по чл. 21, ал. 7 във
връзка с ал. 1 от ЗОС.
Съгласно разпоредбата на чл. 81, ал. 4 от
ЗУТ „Отчуждаванията за прокарване на нова
задънена улица в урегулирана територия по
искане на собственици на поземлени имоти са
за тяхна сметка“.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 17, ал. 2, т. 1, чл. 134,
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, чл. 14, ал. 3, т. 1
и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 81, ал. 4 от ЗУТ, т. 4
от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и
протокол № ЕС-Г-99/5.12.2017 г., т. 9 от повторно
разглеждане на точките от протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-89/7.11.2017 г., Столичният общински
съвет реши:
Одобрява:
1. Проект за изменение на план за улична
регулация при о.т. 123, кв. 34а, м. С. Герман,
район „Панчарево“, по зелените и кафявите
зачертавания съгласно приложения проект.
2. Проект за план на улична регулация – откриване на задънена улица от о.т. 123а нова
до о.т. 123б нова и създаване на нови УПИ
Х ІІ-4 – „За ЖС“, и У ПИ Х ІІІ- 4 – „За ЖС“,
кв. 34а, м. С. Герман, район „Панчарево“, по
червените и сините линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
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3. Проект за план за застрояване на нов
УПИ XII-4 – „За ЖС“, и нов УПИ XIII-4 – „За
ЖС“, кв. 34а, м. С. Герман, район „Панчарево“,
с предвиждане на ново застрояване съгласно
приложения проект и без допускане на намалени разстояния към вътрешните регулационни
линии и между сгради, включително през улица.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Панчарево“ и
се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
Председател:
Е. Герджиков
7701
РЕШЕНИЕ № 457
от 12 юли 2018 г.
В Н а п р а в лен ие „ А рх и т ек т у р а и г р а до устройство“ – Столична община, е постъпило
заявление вх. № САГ18-ГР00-577-[2]/17.05.2017 г.
от „Пламс 2001“ – ЕООД, представлявано от
управителя Пламен Найденов, с искане за прекратяване на производството по одобряване на
подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) за кв. 266, УПИ III-963 – „За
офиси“, м. Надежда 1б, изключен от обхвата на
одобряване с т. 2 от Решение № 408 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. на СОС, с което е одобрен
план за регулация и план за застрояване на
м. Надежда 1а и 1б, поради което производството
по одобряване на ПУП в тази част е висящо.
Към също т о са п ри ложени дог овор рег.
№ РД-561-415/14.09.2009 г., договор рег. № РД-561458/18.08.2006 г. и скица № 4355/27.01.2018 г. за
ПИ с идентификатор 68134.1386.2588, издадена
от СГКК – София.
Искането е разгледано от ОЕСУТ, като с решение по протокол № ЕС-Г-44/12.06.2018 г., т. 1,
се предлага главният архитект на СО да внесе в
СОС доклад за прекратяване на производството.
С оглед на горната фактическа обстановка
се установява от правна страна следното:
В т. 2 от Решение № 408 по протокол № 43
от 18.07.2013 г. на СОС е посочено, че планът
за регулация на м. Надежда 1б се одобрява без
урегулирани поземлени имоти, за които е необходимо сключване на предварителни договори
по чл. 15 или по чл. 17 от ЗУТ, включително за
УПИ III-963 – „За офиси“, кв. 266, м. Надежда 1б,
район „Надежда“.
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Основанието по т. 2 от цитираното решение на
СОС, а именно непредставяне на предварителни
договори по чл. 15 или по чл. 17 от ЗУТ, засяга
собствеността върху имотите и одобряването на
плана изисква изрична воля на страните за това.
При липса на такъв договор фактическият състав е недовършен, поради което липсва правно
основание за одобряването му. Производството
по одобряване на ПУП – ПР продължава да бъде
висящо и може да бъде продължено по искане
на собствениците и представяне на предварителен договор.
В настоящия случай собственикът на УПИ III963, кв. 266 (ПИ с идентификатор 68134.1386.2588)
е изразил изрично несъгласие за сключване на
предварителен договор по чл. 15, ал. 5 от ЗУТ
и иска прекратяване на производството.
Вол я за прекратяване на производството
от страна на възложителя е инкорпорирано
в решение на ОЕСУ Т по протокол № ЕС-Г44/12.06.2018 г., т. 1, с уважаване искането на
собственика на УПИ III-963.
Предвид изложеното и на основание чл. 56,
ал. 1 от АПК административното производство
по одобряване на ПУП – ПР за УПИ III-963 – „За
офиси“, кв. 266, изключен от обхвата на одобряване с т. 2 от Решение № 408 по протокол № 43
от 18.07.2013 г. на СОС, с което е одобрен план
за регулация и план за застрояване на м. Надежда 1а и 1б и план-схеми на инженерната
инфраструктура на м. Надежда 1а и м. Надежда
1б, район „Надежда“, следва да бъде прекратено
с оглед законосъобразното му приключване с
краен административен акт.
След влизане в сила на прекратяването ще
бъде допустимо прилагане на действащия план
или одобряване на ИПУП в този обхват.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 56, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ Столичният общински съвет реши:
Прекратява производството по одобряване
на подробен устройствен план (ПУП) – план
за регулация (ПР) за кв. 266, УПИ III-963 – „За
офиси“, м. Надежда 1б, изключен от обхвата на
одобряване с т. 2 от Решение № 408 по протокол
№ 43 от 18.07.2013 г. на СОС, с което е одобрен
план за регулация и план за застрояване на
м. Надежда 1а и 1б.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. Решението може да бъде обжалвано по реда на глава
десета, раздел IV от АПК в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ пред Административния съд – София-град.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в А дминистративния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
в дирекция „Правно-нормативно, информационно и финансово обслужване“ към Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната
община.
Председател:
Е. Герджиков
7711
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ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 43-5
от 26 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 1, 3 и 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Одобрява проект за изменение на ОУП
на гр. Бургас в обхват на ПИ с идентификатор
07079.4.968 по КК на гр. Бургас, з-ще кв. Лозово, с
който се променя границата между устройствена
зона 6/Оз и 7/Пп, като ПИ с идентификатор
07079.4.968 по КК на гр. Бургас се включва в
границите на устройствена зона 7/Пп.
2. Одобрява проект за изменение на ОУП на
гр. Бургас, с който устройствена зона 3/Од се
заличава и ПИ с идентификатори 07079.3.2139,
07079.3.2140, 07079.3.2141 и 07079.3.2142 по КК
на гр. Бургас се включват в границите на устройствена зона 12/Смф.
3. Одобрява проект за изменение на ОУП
на г р. Бу ргас в обх ват на час т о т ус т ройс т вена зона 13/С мф по дейс т ва щ ОУ П на
г р. Бу ргас, представл яваща част от стопанск и двор „Христ о Бо тев“, в обх ват на ПИ
с и ден т ификатори 07079.2.1746, 07079.2.1747,
07079.2.2372 (идентичен с бивш 07079.2.1748),
07079.2.1749, 07079.2.1750, 07079.2.1751, 07079.2.1752,
0 7 0 7 9. 2 . 2 6 4 3 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 6 4 4 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 6 4 5 ,
07079.2.2646, 07079.2.2647 и 07079.2.2648 (идентичен с бивш 07079.2.1753), 07079.2.2649 (идентичен
с бивш 07079.2.1754), 07079.2.1755, 07079.2.1756,
07079.2.1955, 07079.2.1956, 07079.2.1957, 07079.2.1958,
07079.2.1959, 07079.2.1960, 07079.2.1962, 07079.2.1964,
0 7 0 7 9. 2 . 1 9 6 5 , 0 7 0 7 9. 2 . 1 9 6 6 , 0 7 0 7 9. 2 . 1 9 7 0 ,
0 7 0 7 9. 2 . 1 9 7 1 , 0 7 0 7 9. 2 . 1 9 7 2 , 0 7 0 7 9. 2 . 1 9 7 3 ,
07079.2.1974, 07079.2.1975, 07079.2.1976, 07079.2.1977,
0 7 0 7 9. 2 . 1 9 7 8 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 2 0 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 5 9 ,
0 7 0 7 9. 2 . 2 0 6 0 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 7 3 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 7 4 ,
0 7 0 7 9. 2 . 2 0 7 5 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 7 6 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 7 7,
0 7 0 7 9. 2 . 2 0 7 8 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 7 9, 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 8 0 ,
0 7 0 7 9. 2 . 2 0 8 1 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 8 2 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 8 4 ,
0 7 0 7 9. 2 . 2 0 8 5 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 8 6 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 8 7,
0 7 0 7 9. 2 . 2 0 8 8 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 0 8 9 , 0 7 0 7 9. 2 . 2 2 6 7,
07079.2.2068, 07079.2.2069 и 07079.2.2070 по КК
на гр. Бургас, за която се обособява нова устройствена зона 13/Смф2.
4. Одобрява проект за изменение на ОУП на
гр. Бургас, с който се променя границата между
устройствени зони 02573/7 и 4/Ов и ПИ с идентификатор 07079.13.1433 по КК на гр. Бургас се
включва в границите на устройствена зона 4/Ов.
5. Одобрява проект за изменение на ОУП
на гр. Бургас, с който се променя границата
меж ду устройствени зони 27/Смф и 5/Жс и
ПИ с идентификатори 07079.8.814, 07079.8.815 и
07079.8.885 по КК на гр. Бургас се включват в
границите на устройствена зона 5/Жс.
6. Одобрява конкретизиране на правилата
за п ри ла га не на ОУ П на г р. Бу ргас за устройствени зони 7/Жм, 8/Жм, 9/Жм, 10/Жм,
11/ Ж м, 6/ Жс, 7/ Жс и 8/ Жс – т ери т ори я та
на к в. „Крайморие“, 1/Ж г – територи ята на
ж .к . С л а в ей ков, и 3/ Ж г – т ери т ори я т а н а
ж. к. Зорница, в съответствие със ЗУТ и Наредба
№ 7 на МРРБ за ПНУОВТУЗ.
Председател:
К. Луков
7593
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ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 144
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, чл. 21,
ал. 7 във връзка с чл. 21, ал. 1 от ЗОС Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) за частично изменение
(ЧИ) на подробен устройствен план (ПУП) на
гр. Габрово – Северна зона, II част.
С ПУП – ПР се видоизменя трасето на улица
с о.т. 91-99-98-97 в западна посока между кв. 68
и кв. 66. Трасето се прокарва по нови осови
точки 712 – 711.
Изменението е нанесено на скица № 58/2017 г.
Председател:
Л. Георгиева
7797

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 905
от 26 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет –
гр. Перник, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на 21 поземлени имота в
гр. Перник, кв. Калкас, като:
1. С плана за регулация от терените на поземлени имоти с идентификатори 55871.222.48,
55871.222.22, 55871.222.23, 55871.222.6, 55871.222.7,
5 5 8 7 1 . 2 2 2 . 2 0 , 5 5 8 7 1 . 2 2 2 . 21 , 5 5 8 7 1 . 2 2 2 .1 0 0 ,
55871.222.29, 55871.222.30, 5871.222.32, 55871.221.210,
55871.221.85, 55871.221.93, 55871.221.61, 55871.221.122,
55 8 71 . 2 21 .16 0 , 55 8 71 . 2 2 2 . 31 , 55 8 71 . 2 2 2 .101 ,
55871.222.49 и 55871.222.50 се образу ва нов
урегулиран поземлен имот (УПИ) І, който се
отрежда „За депо за промишлени отпадъци“.
Образува се нов квартал 164.
2. С плана за застрояване се определя зона за
свободно застрояване в новообразувания УПИ І
„За депо за промишлени отпадъци“ с показатели за нискоетажно застрояване и устройствена
зона – Предимно производствена (Пп).
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Перник, пред Административния съд – Перник.
Председател:
И. Савов
7809

ОБЩИНА РАДОМИР
РЕШЕНИЕ № 166
от 23 ноември 2017 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ и постъпил
доклад на кмета на община Радомир Общинският съвет – гр. Радомир, одобрява окончателен
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проект на общ устройствен план на община
Радомир заедно с правилата и нормативите за
неговото прилагане.
Председател:
Св. Кирилов
7637

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 1448
от 17 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и протокол № 33 от заседание на ПК по „Устройство на територията
и екология“ Общинският съвет – гр. Самоков,
реши:
1. Одобря ва под робн и я ус т ройс т вен
план – план- извадка по чл. 133, ал. 1 и 2 от ЗУТ от
съгласувания с Решение № 956 по протокол № 27
от 25.05.2017 г. на Общинския съвет – гр. Самоков, окончателен проект за ПУП – план за улична
регулация и обекти на публичната собственост и
квартали на к.к. Боровец и ПУП – ИПРЗ (изменение на плана за регулация и застрояване) на
к.к. Боровец, одобрен със Заповед № РД-14-02251 от 1986 г., на ПИ № 65231.920.334 в кв. 29 по
плана на к.к. Боровец във връзка с чл. 133, ал. 4
от ЗУТ за обособяване на нов УПИ IV – „За съоръжения за зимни спортове“, ПИ № 65231.920.334
(позем лен имо т с п роек т ен и ден т ификат ор
65231.920.633 с проектна площ 397 к в. м) и
пешеходна зона с обслужваща алея с усилена
настилка за достъп до него (поземлен имот с
проектен идентификатор 65231.920.634 с проектна
площ 554 кв. м), като се обособи устройствена
зона за „Техническа инфраструктура – Тинф“, с
показатели: плътност на застрояване – до 80 %,
коефициент на интензивност – до 1,0, височина
на застрояване – до 10 м.
2. Подробният устройствен план – изменение
на плана за регулация и застрояване на ПИ
№ 65231.920.334 да бъде съгласуван с РИОСВ.
Председател:
С. Стойчева
7633
РЕШЕНИЕ № 1510
от 21 юни 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 1,
чл. 135 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 3 от ЗУТ,
протокол № 34 от заседание на ПК по „Устройство на територията и екология“ Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
Одобрява представените:
1. Проект за изменение на ОУП на гр. Самоков и крайградска територия по отношение на
УПИ I – „За комплексно жилищно и обществено
обслужване“, ПИ № 65231.913.503 в кв. 206а по
плана на гр. Самоков, като се променя устройствената зона – „Жилищна устройствена зона
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с комплексно застрояване – Жк1“, и се създават две нови устройствени зони – „Жилищна
устройствена зона с ниско застрояване – Жм“ и
„Зона за паркове, градини и озеленяване – Оз“.
2. Подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация и застрояване на УПИ
I – „За комплексно жилищно и обществено обслужване“, ПИ № 65231.913.503 в квартал 206а
по плана на гр. Самоков, както следва:
– разделяне на кв. 206а по плана на гр. Самоков, като се образу ват два нови к вартала – кв. 206а и кв. 206д;
– създаване на нова улица с о.т. 2010а – 2010б –
2010в – 2010г – 2010д – 2010е – 2010ж – 2010з –
2010и – 2010й;
– образуване на нови урегулирани поземлени
имоти XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI,
XXVII и XXVIII – „За индивидуално жилищно
строителство“, с показатели: плътност на застрояване – до 40%, коефициент на интензивност – до
1, минимална озеленена площ – 50 %, височина
на застрояване – до 10 м, и урегулирани поземлени имоти XIX и XXIX – „За озеленяване“, в
новообразувания квартал 206а;
– образуване на УПИ I – „За озеленяване
и съоръжения за местни културни събития“,
с показатели: плътност на застрояване – до
10%, коефиц иен т на ин т ензивност – до 0,3;
УПИ II – „За Оо“, с показатели: плътност на
застрояване – до 50 %, коефициент на интензивност – до 1, минимална озеленена площ – 30 %,
височина на застрояване – до 7 м; УПИ III, IV,
V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII и XIV – „За
индивидуално жилищно строителство“, с показатели: плътност на застрояване – до 40 %,
коефициент на интензивност – до 1, минимална
озеленена площ – до 50 %, височина на застрояване – до 10 м, в новообразувания кв. 206д по
плана на гр. Самоков.
Председател:
С. Стойчева
7634

ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XXXV-10
от 27 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 9 и чл. 134,
ал. 1, т. 2 от ЗУ Т, Решение № X X XIV-10 от
28.06.2018 г. Общинският съвет – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за изменение на общия
устройствен план на община Ямбол за ПИ
87374.519.107, ПИ 87374.519.14 и част от ПИ
87374.519.16 по кадастралната карта на гр. Ямбол,
с който ПИ 87374.519.107, ПИ 87374.519.14 и част
от ПИ 87374.519.16 се изключват от границите на
населеното място, като се запазва устройственият статут на имотите, засегнати от изменението
на ОУП: за ПИ 87374.519.107 – устройствен режим – разсадник; за ПИ 87374.519.14 – устройствена зона за спорт и атракции (Оса); за част
от ПИ 87374.519.16 – за улична мрежа.
Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ общите устройствени планове, както и техните изменения
не подлежат на обжалване.
Председател:
Д. Ибришимов
7799
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ОБЩИНА „ТУНДЖ А“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 652
от 31 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – гр. Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
п ла н – п ла н- схема за газифи к а ц и я на село
Кабиле за захранване на всички потенциални
потребители в населеното място чрез подвързване към съществуващия газопровод, захранващ
обект „Лидл България ЕООД енд Ко“ – КД,
преминаващ по улица Севтополис в с. Кабиле.
Трасето на газопровода ще премине в имоти – публична общинска собственост, като ще
обхване всички улици на населеното място с
обща дължина приблизително 17,3 км съгласно
приетите и одобрени графични части, неразделна
част от това решение.
Преди издаване на разрешение за строеж да
се уредят всички отношения, свързани с правото
на преминаване през имоти – чужда собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на обжалване по
законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.
Председател:
Г. Георгиев
7798

ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 922
от 27 юли 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ при спазване на действащата
нормативна уредба за устройство на територията и
запазване на ценната едроразмерна растителност
Общинският съвет – с. Аврен, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
Подземна кабелна линия – ниско напрежение,
преминаваща през поземлен имот (ПИ) с идентификатор 04426.29.31 по кадастралната карта и
кадастралните регистри (КККР) на с. Близнаци,
за присъединяване към електроразпределителната
мрежа на потребител на електрическа енергия
на ПИ с идентификатор 04426.29.97 по КККР на
с. Близнаци, отговарящ на урегулиран поземлен
имот (УПИ) XXXIX-029071 от квартал: 029,
намиращ се в местност Корията, землище на
с. Близнаци, община Аврен.
Съгласно разпоредбите на чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ настоящият административен акт подлежи на
обжалване пред Административния съд – Варна.
Жалбите се подават чрез Общинския съвет –
с. Аврен, в 30-дневен срок от обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
Председател:
Св. Георгиева
7827
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41. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства
открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, метални полезни изкопаеми,
в площ „Бояджик“, разположена на територията
на община „Тунджа“, област Ямбол, и описана с ъ с с лед н и т е ко орд и нат и в ко орд и нат на система 1970 г.:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4632489

9499908

2.

4619372

9500004

3.

4619280

9487149

4.

4634785

9487038

5.

4634844

9495223

Изключена площ
6.

4624365

9490175

7.

4624330

9490470

8.

4624040

9490450

9.

4624070

9490150

10.

4625130

9490520

11.

4625130

9490615

12.

4625040

9490620

Изключена площ

13.
4625040
9490520
7812
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собст веност съобщава на Сюлбие Байкал, собственик на имот с
идентификатор 17573.14.18, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7724
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Нихат Ахмедов Мустафов, собственик на имот
с идентификатор 17573.16.5, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
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от 26.07.2018 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7725
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мехмед Ахмедов Ферадов, собственик на имот
с идентификатор 17573.32.17, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7726
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Еюб Салиев Алидаев, собственик на имот с идентификатор 17573.12.30,
намиращ се в землището на с. Градище, община
Шумен, област Шумен, за постановяването на
Решение № 527 от 26.07.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7727
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Мустафа
Мехмедеминов Келеолу, собственик на имот с
идентификатор 17573.12.32, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7728
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6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Мустафа Татар Али, собственик
на имот с идентификатор 17573.14.15, намиращ
се в землището на с. Градище, община Шумен,
област Шумен, за постановяването на Решение
№ 527 от 26.07.2018 г. на Министерския съвет,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7729
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
наследниците на Мехмед Джошкун Джошкун,
собственик на имот с идентификатор 17573.13.44,
намиращ се в землището на с. Градище, община
Шумен, област Шумен, за постановяването на
Решение № 527 от 26.07.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7730
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на наследниците на Хасан Мехмедов Пиров,
собственик на имот с идентификатор 17573.14.54,
намиращ се в землището на с. Градище, община
Шумен, област Шумен, за постановяването на
Решение № 527 от 26.07.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7731
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
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на Величка, наследница на Найден Минчев
Кавалов, собственик на имот с идентификатор
07154.7.69, намиращ се в землището на с. Буховци,
община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527 от 26.07.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7732
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на Калина, наследница на
Найден Минчев Кавалов, собственик на имот с
идентификатор 07154.7.69, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7733
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на Васил, наследник на Цоню
Георгиев Димоларов, собственик на имот с
идентификатор 07154.8.56, намиращ се в землището на с. Буховци, община Търговище, област
Търговище за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7734
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Васил Венков Василев, наследник на Рада
Василева Венкова, собственица на имот с идентификатор 07154.8.60, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
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от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7735
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги, наследник на Рада
Василева Венкова, собственица на имот с идентификатор 07154.8.60, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7736
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Рада, наследница на Рада
Василева Венкова, собственица на имот с идентификатор 07154.8.60, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7737
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Емине, наследница на Юсен Ахмедов Низамов
(Юсеин Ахмедов Юсеинов Низамов), собственик
на имот с идентификатор 07154.10.32, намиращ
се в землището на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на
Решение № 527 от 26.07.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7738
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Нефизя, наследник на Юсен Ахмедов Низамов
(Юсеин Ахмедов Юсеинов Низамов), собственик
на имот с идентификатор 07154.10.32, намиращ
се в землището на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на
Решение № 527 от 26.07.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7739
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Гана Христова Василева, наследница на Христо
Василев Добрев, собственик на имот с идентификатор 07154.10.57, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7740
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Васил Христов Василев, наследник на Христо
Василев Добрев, собственик на имот с идентификатор 07154.10.57, намиращ се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7741
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19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ибрям Мустафов Ахмедов, наследник на Мустафа
Ахмедов Солак (Мустафов), собственик на имот
с идентификатор 80546.16.50, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7742
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Тефик Мустафов Ахмедов, наследник на Мустафа
Ахмедов Солак (Мустафов), собственик на имот
с идентификатор 80546.16.50, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7743
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Юмю
Мустафова Мустафова, наследница на Мустафа
Ахмедов Солак (Мустафов), собственик на имот
с идентификатор 80546.16.50, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7744
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
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от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Сабина Исайева Слабакова, наследница на
Ибрям Мустафов Хатибов, собственик на имот
с идентификатор 80546.32.5, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7745
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Малин Исайев Исайев, наследник на Ибрям Мустафов Хатибов, собственик на имот с
идентификатор 80546.32.5, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7746
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Ахмед Алиев Мустафов, наследник на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7747
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Кериме Сеидова Ибрямова, наследница на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
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с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет,с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7748
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Исмаил Алиев Мустафов, наследник на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7749
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Себиле Алиева Мустафова, наследница на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7750
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Хасан Алиев Мустафов, наследник на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7751
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Мехмед Алиев Мустафов, наследник на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7752
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Хюсеин Алиев Мустафов, наследник на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7753
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Румяна Евтимова Мартинова, наследница на
Али Мустафов Караали (Алиев), собственик на
имот с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7754
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32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Бисер Мартинов Илиев, наследник на Али
Мустафов Караали (Алиев), собственик на имот
с идентификатор 80546.32.24, намиращ се в землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7755
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Айше Хюсеинова Мехмедова, наследница на
Хюсеин Мустафов Дерменджи (Дерменджиев),
собственик на имот с идентификатор 80546.32.39,
намиращ се в землището на с. Черенча, община
Шумен, област Шумен, за постановяването на
Решение № 527 от 26.07.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7756
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Хатидже Сюлейманова Кадирова, наследница на
Сюлейман Кадиров Сюлейманов, собственик на
имот с идентификатор 80546.32.40, намиращ се в
землището на с. Черенча, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет,с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7757
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
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от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Халиме Хасанова Ахмедова, наследница на
Хасан Ферадов Такчи (Гакчи), собственик на
имот с идентификатор 17573.11.33, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7758
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Рабие Хасанова Ахмедова, наследница на Хасан
Ферадов Такчи (Гакчи), собственик на имот с
идентификатор 17573.11.33, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7759
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мехмед Хасанов Ферадов, наследник на Хасан
Ферадов Такчи (Гакчи), собственик на имот с
идентификатор 17573.11.33, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7760
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Фик рет А х медов Еминов, наследник на
Ахмед Еминов Мехмедов, собственик на имот
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с идентификатор 17573.11.41, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7761
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Селим Ахмедов Алиев, наследник на
Али Ахмедов Шабанов, собственик на имот с
идентификатор 17573.12.22, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7762
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мехмед Ахмедов Алие, наследник на
Али Ахмедов Шабанов, собственик на имот с
идентификатор 17573.12.22, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7763
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на А йше Ибрямова А лиева, наследница на
Али Ахмедов Шабанов, собственик на имот с
идентификатор 17573.12.22, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7764
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Бейя Ибрямова А хмедова, наследница на
Али Ахмедов Шабанов, собственик на имот с
идентификатор 17573.12.22, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7765
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Хат че Ибрямова А лиева, наследница на
Али Ахмедов Шабанов, собственик на имот с
идентификатор 17573.12.22, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7766
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ахмед Ибрямов Алиев, наследник на
Али Ахмедов Шабанов, собственик на имот с
идентификатор 17573.12.22, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7767
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45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава
на А йше А л иева А х медова, наслед н и ца на
Али Ахмедов Шабанов, собственик на имот с
идентификатор 17573.12.22, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7768
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мехмед Мустафов Еминов, наследник на Мустафа Еминов Мехмедов, собственик на имот с
идентификатор 17573.13.15, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7769
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ибрям Ферадов Мехмедов, наследник на Ферад
Мехмедов Ахмедов (Х. Мехмедов), собственик на
имот с идентификатор 17573.13.16, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7770
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопи-
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тово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Айше Ефе, наследница на
Айше Мустафа Яламова, собственица на имот
с идентификатор 17573.13.35, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет,с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7771
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Райме Хюсеинова Мехмедов, наследница
на Хюсеин Мехмедов Дерелиев, собственик на
имот с идентификатор 17573.13.37, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7772
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Тасин Хюсеинов Мехмедов, наследник на Хюсеин Мехмедов Дерелиев, собственик на имот
с идентификатор 17573.13.37, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет,с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7773
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Мемдух Хюсеинов Мехмедов, наследник на
Хюсеин Мехмедов Дерелиев, собственик на имот
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с идентификатор 17573.13.37, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7774
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава
на Зюбейде Хасанова Османова, наследница на
Хасан Мустафов Белбер, собственик на имот с
идентификатор 17573.14.61, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет,с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7775
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820 до
км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Емине Мехмедова Хасанова, наследница на Хасан
Мехмедов Комбуров (Камбуров), собственик на
имот с идентификатор 17573.16.16, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7776
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Назмие Хасанова Якубова, наследница на Хасан
Мехмедов Комбуров (Камбуров), собственик на
имот с идентификатор 17573.16.16, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7777
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мехмед Исмаилов Хюсеинов, наследник на Хасан
Мехмедов Комбуров (Камбуров), собственик на
имот с идентификатор 17573.16.16, намиращ се в
землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7778
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Иклиме Ибрямова Хюсеинова, наследница на
Ибрям Халилов Терлемез, собственик на имот
с идентификатор 17573.16.46, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7779
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360 и от
км 318+820 до км 327+260, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кериме Ибрямова, наследница на
Ибрям Халилов Терлемез, собственик на имот
с идентификатор 17573.16.46, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7780
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58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Севия Ибрямова Халилова, наследница на
Ибрям Халилов Терлемез, собственик на имот
с идентификатор 17573.16.46, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет,с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7781
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Ибрям Шабанов Хасанов, наследник на
Шабан Топал Хюсеинов, собственик на имот с
идентификатор 17573.32.20, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7782
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Исмаил Шабанов Хасанов, наследник на
Шабан Топал Хюсеинов, собственик на имот с
идентификатор 17573.32.20, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7783
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (на-
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чало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Назмия Шабанова Хасанова, наследница на
Шабан Топал Хюсеинов, собственик на имот с
идентификатор 17573.32.20, намиращ се в землището на с. Градище, община Шумен, област
Шумен, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7784
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Хабибе Ибрямова Мустафова,
наследница на Мустафа Хасан Гогев (Хасанов
Гогов), собственик на имоти с идентификатори
07154.7.71 и 07154.12.33, намиращи се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7785
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Фатме Мехмедова Гогова,
наследница на Мустафа Хасан Гогев (Хасанов
Гогов), собственик на имоти с идентификатори
07154.7.71 и 07154.12.33, намиращи се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7786
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
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до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Хасан Исуфов Мустафов, наследник на Мустафа
Хасан Гогев (Хасанов Гогов), собственик на
имоти с идентификатори 07154.7.71 и 07154.12.33,
намиращи се в землището на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527 от 26.07.2018 г.
на Министерския съвет,с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7787
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юсен Исуфов Мустафов,
наследник на Мустафа Хасан Гогев (Хасанов
Гогов), собственик на имоти с идентификатори
07154.7.71 и 07154.12.33, намиращи се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7788
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мехмед Исуфов Мустафов,
наследник на Мустафа Хасан Гогев (Хасанов
Гогов), собственик на имоти с идентификатори
07154.7.71 и 07154.12.33, намиращи се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7789
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
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чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ереджеб Мустафов Гогов,
наследник на Мустафа Хасан Гогев (Хасанов
Гогов), собственик на имоти с идентификатори
07154.7.71 и 07154.12.33, намиращи се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет,с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7790
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: А М
„Хемус“, участък от км 310+940 (пътен възел
„Бу ховци“ при пресичане с път ІІІ-5102) до
км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък от км 310+940 до км 317+360
и от км 318+820 до км 327+260, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Зехра Мустафова Хасанова,
наследница на Мустафа Хасан Гогев (Хасанов
Гогов), собственик на имоти с идентификатори
07154.7.71 и 07154.12.33, намиращи се в землището
на с. Буховци, община Търговище, област Търговище, за постановяването на Решение № 527
от 26.07.2018 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
7791
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Садия Мустафова Мурадова, наследница на
Мурад Хаджи Ибрямов, собственик на имоти
с идентификатори 17573.12.23 и 17573.16.17, намиращи се в землището на с. Градище, община
Шумен, област Шумен, за постановяването на
Решение № 527 от 26.07.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7792
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Али Ибрямов Алиходжов, наследник на Ибрям
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Алиев Ходжов, собственик на имоти с идентификатори 17573.16.112 и 17573.16.114, намиращи
се в землището на с. Градище, община Шумен,
област Шумен, за постановяването на Решение
№ 527 от 26.07.2018 г. на Министерския съвет,
с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
7793
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Хюсню Ахмедов Мехмедов, наследник на Емине
Ахмедова Мехмедова, собственица на имоти с
идентификатори 17573.16.118 и 17573.16.120, намиращи се в землището на с. Градище, община
Шумен, област Шумен, за постановяването на
Решение № 527 от 26.07.2018 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7794
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мешуде Османова Мехмедова, наследница на
Осман Мехмедалиев Терлемез, собственик на
имоти с идентификатори 17573.14.14, 17573.16.87 и
17573.16.89, намиращи се в землището на с. Градище, община Шумен, област Шумен, за постановяването на Решение № 527 от 26.07.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7795
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: АМ „Хемус“,
участък от км 310+940 (пътен възел „Буховци“
при пресичане с път ІІІ-5102) до км 327+260 (начало на пътен възел „Белокопитово“), участък
от км 310+940 до км 317+360 и от км 318+820
до км 327+260, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Ибрам Османов Мехмедов, наследник на
Осман Мехмедалиев Терлемез, собственик на
имоти с идентификатори 17573.14.14, 17573.16.87 и
17573.16.89, намиращи се в землището на с. Гра-
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дище, община Шумен, област Шумен, за постановяването на Решение № 527 от 26.07.2018 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
7796
46. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С180004-091-0000540/6.08.2018 г. възлага на
Петър Алексиев Гайдаров с адрес: Горна Оряховица, ул. Оборище № 7, следния недвижим имот:
дворно място с площ 405 кв. м, представляващо
урегулиран поземлен имот № VI-1400, кв. 214
по плана на гр. Горна Оряховица, ул. Оборище
№ 7, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: за
жилищно строителство, ведно с всички подобрения и приращения на имота, при граници
на дворното място: улица, УПИ V-1399, УПИ
IX-1403,1405, УПИ VII – за МВР и кв. 214. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд
по местонахождението на имота.
7810
26. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия, София, обявява конкурс за
главен асистент по професионално направление
5.7. Архитектура, строителство и геодезия, научна специалност „Проектиране, строителство и
поддържане на железни пътища и съоръжения“,
за нуждите на катедра „Железници“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, София,
бул. Хр. Сми рненск и № 1, отдел „Човешк и
ресурси“, сграда Ректорат, ет. 2, каб. № 202,
тел.: 02/963-52-45, в. 449, и 02/866-90-54.
7801
39. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс
за заемане на академична длъжност доцент в
област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.2. Военно дело, научна специалност „Организация и
управление на въоръжените сили“, за нуждите
на първично звено катедра „Специализирана
под г о т овк а“ в п риема що с т ру к т у рно звено
факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“ – един, за военнослужещ. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи
за кандидатстване по конкурса са обявени със
Заповед № ОХ-628 от 31.07.2018 г. на министъра на отбраната на Република България, линк:
http://www.nvu.bg/node/2103. Срок за подаване
на док у мен т и – 2 месеца о т обнарод ва не т о
на обявлението в „Държавен вестник“. Документи – в регистратурата за некласифицирана
информаци я на у ниверситета. За контакти:
тел. 062618875; Siemens: 62075; GSM: 0888131479;
e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
7811
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7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на плана за регулация и застрояване м. Гр. Нови
Искър, кв. Славовци, кв. 264, нови УПИ ІХ, Х,
ХІ, ХІІ, ХV и ХVІ; нов кв. 264а, УПИ І; нова
улица по о.т. 1286 – о.т. 1299н – о.т. 1299; нова
задънена улица по о.т. 1299в – о.т. 1299д, който
е изложен в район „Нови Искър“. Заинтересованите могат да направят писмени възражения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ чрез район
„Нови Искър“.
7712
26. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП),
план за застрояване (ПЗ) и парцеларен план (ПП)
за отреждане на поземлен имот № 00583.38.11,
местност Новите лозя, землище на с. Арбанаси,
община Велико Търново, за извънселищен парк.
Проектът се намира и може да бъде разгледан
в общинската администрация, стая 516. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до кмета на
община Велико Търново в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
7780
2. – Община гр. Вълчи дол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е
изработен проект за ПУП – парцеларен план за
линеен обект за изграждане на „Трасе за газопровод, захранващ с природен газ съществуващите
мощности на „Свинекомплекс Брестак“ – АД,
с. Брестак“. Началото на газопровода ще се присъедини към нова линия на АГРС „Вълчи дол“,
намираща се в ПИ с идентификатор № 06416.121.4.
Крайната точка на захранване е ситуирана в
ПИ № с идентификатор № 06416.112.3 – „Животновъден комплекс“ на „Свинекомплекс Брестак“ – А Д. Общата д ъ л ж ина на т расето е
1808 м. Засегнати от преминаването са ПИ с
идентиф. № 06416.121.1; № 06416.121.5 – полски
пътища, собственост на Община Вълчи дол, и
ПИ № 06416.77.27 – полски път, собственост на
„Свинекомплекс Брестак“ – А Д. Проект ът е
изложен в сградата на община гр. Вълчи дол,
стая № 203. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
7715
1. – Община Девня на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проекти за подробен устройствен план – парцеларен
план и на подземна оптична кабелна линия
от гр. Девня до с. Кипра и от с. Падина до
гр. Девня, преминаваща през поземлени имоти
с идентификатори 20482.157.11, 20482.192.837,
20482.123.59, 20482.123.63, 20482.93.27, 20482.93.26,
20482.101.41, 20482.101.45, 20482.103.90, 20482.103.91,
20482.103.92, 20482.61.24, 20482.61.22, 20482.61.23,
20482.69.31, 20482.59.28, 20482.59.26, 20482.58.26,
20482.57.31, 20482.56.27, 20482.55.41, 20482.62.31,
20482.52.21, 20482.10.35, 20482.51.31, 20482.51.29
по КК на гр. Девня, поземлени имоти с иденти-
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фикатори 36868.183.24, 36868.181.38, 36868.166.8,
36868.71.95, 36868.45.82, 36868.45.83 по КК на
с. Кипра и поземлени имоти с идентификатори
55110.40.64, 55110.40.55, 55110.40.54, 55110.40.56,
55110.60.42, 55110.60.41, 55110.60.22, 55110.60.20,
55110.16.40, 55110.16.39, 55110.60.8 по КК на с. Падина, подробен устройствен план – парцеларен
п лан за въ зд у шна оп т и чна кабелна лини я,
преминаваща през поземлени имоти с идентификатори 20482.510.35, 20482.510.34, 20482.510.32,
20482.510.31, 20482.145.656, 20482.304.51 по КК на
гр. Девня и план-схеми на оптична кабелна линия към подробен устройствен план на гр. Девня
(кв. Девня и кв. Река Девня), с. Кипра и с. Падина, които са съставни части от КПИИ по
чл. 150 от ЗУТ. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
7803
18. – Община Казанлък на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава на Садийе Гюзин Текер и
Белкис Ремок, че е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот на основание чл. 25, ал. 2
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС,
попадащ в терен за озеленяване и в обхвата на
обект: „Изграждане на пътно кръстовище/пътен
възел на път I-6 „София – Бургас“ при км 312+000
по посока на растящия километраж“, съгласно
действащ подробен устройствен план – план
за регулация, одобрен със заповеди № 1283 от
10.07.2012 г. и № 1175 от 14.07.2017 г. на кмета
на община Казанлък и решения № 684 по протокол № 35 от 30.07.2013 г. и № 777 по протокол
№ 39 от 30.10.2013 г. на ОбС – гр. Казанлък,
както следва: Заповед № 1174 от 18.07.2018 г. на
кмета на община Казанлък за отчуждаване на
поземлен имот с идентификатор 35167.504.8401
(незастроен), с площ 2379 кв. м съгласно скица
№ 15-628045/11.12.2017 г. на СГКК – Стара Загора, при граници: от всички страни поземлен
имот с идентификатор 35167.504.7068, с адрес:
Казанлък, п.к. 6100, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: овощна градина, по КККР гр. Казанл ък , одо бр ен и с ъ с За повед № РД-18 - 8 8 о т
26.11.2015 г. на и.д. на АГКК. Адресът на заинтересованите лица не е известен.
7820
1. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Трасе на подземна кабелна
линия СН 20 kV, трасе на водопровод питейна
вода ∅ 90 и транспортен достъп за захранване
на УПИ 030159 – за производствена и складова
дейност, в м. До стопанския двор по КВС, землище с. Каравелово“. Подробният устройствен
план предвижда трасето на ел. кабела СН 20 kV
да мине в рамките на общински местен път
№ 000813 – публична общинска собственост, за
захранване на УПИ 030159 – за производствена
и складова дейност, в м. До стопанския двор,
землище с. Каравелово, съобразно графичната
част на проекта. Подробният устройствен план
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предвижда трасето на водопровода за питейна
вода ∅ 90 да мине по местен път № 000813 – публична общинска собственост, до сервитута на
кабел СН 20 kV за захранване на УПИ 030159 – за
производствена и складова дейност, в м. До
стопанския двор, землище с. Каравелово, съобразно графичната част на проекта, като се
свързва със съществуващ водопровод по уличната
регулация на селото. Подробният устройствен
план предвижда уширение, което засяга ПИ
№ 000813 за осигуряване на транспортен достъп
до УПИ 030159 – за производствена и складова
дейност, в м. До стопанския двор, землище
с. Каравелово, изцяло в сервитута на местен
път № 000813 – публична общинска собственост, и продължава до имота на собственика.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Карлово.
7813
2. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура за обект: „Главен горски път
на ГС У – Каравелово, у част ък с. Каравелово – м. Ма л ък Богдан от к м 19+031 до к м
21+169 (ново трасе) по КВС на с. Каравелово,
общ ина К арлово“. Под робни я т уст ройст вен
план – парцеларен план предвижда ново трасе на главен горски път на ГСУ – Каравелово,
участък с. Каравелово – м. Малък Богдан от
км 19+031 до км 21+169 (ново трасе), землище
с. Каравелово, което да премине през имот
000651 – горско стопанство – собственост на
МЗГ – НУГ; имот 000924 – горски път – собственост на МЗГ – НУГ; имот 000981 – горско
стопанство – собственост на МЗГ – НУГ; имот
000984 – горско стопанство – собственост на
МЗГ – НУГ; имот 000985 – пасища, мери – собственост на МЗГ – ДЛ, и имот 000996 – горско
с т оп а нс т в о – с о б с т в ено с т н а МЗГ – Н У Г.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация, Карлово.
7814
94. – Община гр. Кнежа, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) на елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за кабел
НН от трафопост в ПИ 731054 до електромерно табло за ел.захранване на съществуващи
селскостопански сгради в ПИ 731082, местност
Мерата, ЕК АТТЕ 73376, землището на гр. Кнежа
(извън регулация на населеното място), община
Кнежа, област Плевен, по постъпило писмо с
вх. № АБ-20-25-1 от 2.08.2018 г. от възложителя
Пламен Борисов Вановски. ПУП – ПП е разрешен с протокол № 60, т. 6, Решение № 655 от
31.07.2018 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа,
съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
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обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да прегледат проекта,
намиращ се в Община Кнежа, стая 301, и да
направят писмени възражения, предложения и
искания по него до общинската администрация.
7719
94. – Община гр. Петрич, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за проектно трасе на външно ел. захранване за
обект: „Кабел 20 kV за захранване на поземлен
имот с идентификатор 36083.63.29 по КККР“,
местност Побит камък, землище с. Капатово,
община Петрич. Трасето и сервитутите са предвидени да преминат през имот с идентификатор
36083.29.206. по КККР на землище с. Капатово,
община Петрич, подробно описан в приложен
съгласуван имотен регистър, неразделна част към
ПУП – ПП за трасе на външно ел.захранване:
„Кабел 20 kV за захранване на поземлен имот с
идентификатор 36083.63.29 по КККР“, местност
Побит камък, землище с. Капатово, община
Петрич. Проект ът се намира в сградата на
общинската администрация – Петрич. В едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
7704
19. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план) за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от НР
25 000 куб. м до ПС ІІІ, подем гр. Първомай“,
в землището на гр. Първомай, област Пловдив,
във връзка с Оперативна програма „Околна
среда 2014 – 2020 г.“ и изпълнение на Договор
№ РД-02-29-71 от 31.03.2016 г. между МРРБ и Обединение „Тракийска вода 2015 г.“ за Обособена
позиция 2: „РПИП за „ВиК“ – ЕООД, Пловдив,
„ВиК“ – ООД, Кърджали, и „ВиК“ – гр. Ямбол.
Плановете са изложени в общинската администрация – Първомай, стая № 107. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица
могат да подават писмени възражения по проекта в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в общинката администрация – Първомай.
7805
3. – Община гр. Садово, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изработен прое кт
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план за обект: „Реконструкция на довеждащ
водопровод от ПС Катуница до Прекъсвателна
шахта 50 м³, Асеновград“ (землище Катуница),
попадащ на територията на две общини: Садово
и Асеновград, в област Пловдив съгласно одобрено задание по чл. 125 от ЗУТ. Проектът е
на разположение в сградата на общината – ул.
Иван Вазов № 2, ет. 3 – Садово. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация.
7638
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33. – Общ и на г р. Ст а мбол и йск и, о блас т
Пловдив, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за обект: „Трасета на инженерната
инфраструктура – подмяна на довеждащ водопровод от ПС „Стамболийски“ до гр. Стамболийски“, в землищните граници на с. Куртово
Конаре. Заинтересуваните лица могат да се
запознаят със съдържанието на проекта в отдел
„УТ“ в Община Стамболийски и при несъгласие
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
7804

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Варна, на основание
чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил протест от прокурор при Варненската окръжна прокуратура срещу Решение № 2643-7/46/21.05.2003 г.
на Общинския съвет – гр. Варна, с което е приета
Наредбата за реда за управление и разпореждане с
общински спортни имоти, в частта на чл. 2, ал. 4
във връзка с чл. 2, ал. 2, чл. 3, ал. 3, чл. 9, ал. 4
и чл. 10, ал. 2, във връзка с който е образувано
административно дело № 2232/2018 г. по описа на
Административния съд – Варна, ХХVІІІ състав,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.10.2018 г.
7834
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от прокурор при Варненската окръжна
прокуратура срещу чл. 74, т. 4 от Наредба № 2
на Общинския съвет – гр. Провадия, за реда
за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, във връзка с който е образувано административно дело № 2115/2018 г.
по описа на Административния съд – Варна,
ІІІ състав, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 18.10.2018 г.
7835
Административният съд – Варна, шести състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 АПК съобщава, че е направено оспорване
от прокурор от Окръжната прокуратура – Варна, на чл. 77, ал. 1 от наредбата на Общинския
съвет – гр. Варна, за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
приета с Решение № 1125-10/23 от 18.09.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, по протокол № 23 от
18.09.2013 г. По оспорването е образувано адм. дело
№ 2231/2018 г., насрочено за 4.10.2018 г. от 10 ч.
7836
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на заместник-прокурор
от Окръжната прокуратура – Велико Търново, с
искане за отмяна на Наредбата за обществения
ред и безопасността на движението в община
Сухиндол, приета с Решение № 65 от 29.07.2004 г.
Образувано е адм. д. № 572/2018 г. по описа на
Административния съд – Велико Търново. Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 26.10.2018 г. от 10,30 ч.
7837
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Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава,
че е постъпил протест на заместник-прокурор
от Окръжната прокуратура – Велико Търново, с
искане за отмяна на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на територията на община Полски
Тръмбеш, приета с Решение № 162 по протокол
№ 12/28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Полски Тръмбеш. Образувано е адм. д. № 543/2018 г. по
описа на Административния съд – Велико Търново.
Заинтересованите страни могат да се присъединят
към оспорването до първото съдебно заседание.
Делото е насрочено за 12.10.2018 г. от 10,30 ч.
7838
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от заместник окръжен прокурор в Окръжната
прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 22,
ал. 1 и чл. 92, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на Общинския съвет – с. Бойница,
приет с Решение № 16, взето с протокол № 3 от
30.12.2015 г. на Общинския съвет – с. Бойница,
по което е образувано адм. дело № 165/2018 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 9.10.2018 г. от 10 ч.
7839
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване по протест
на Окръжната проку рат у ра – Враца, против
разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредба № 4
за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество
на територията на община Борован, по който е
образувано адм. дело № 440/2018 г., насрочено
за 30.10.2018 г. от 10,30 ч.
7815
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест
от районен прокурор в Районната прокуратура – Дряново, против разпоредбите на чл. 74,
ал. 1, т. 1 и ал. 2, както и чл. 92, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество в Община
Дряново, във връзка с което е образувано административно дело № 214/2018 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
3.10.2018 г. от 10 ч.
7816
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест
от районен прокурор в Районната прокуратура – Севлиево, против Наредбата за определяне
и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на община Севлиево, приета с Решение № 184 от 31.10.2012 г. на
Общинския съвет – гр. Севлиево, във връзка
с което е образувано административно дело
№ 217/2018 г. по описа на А дминистративния
съд – Габрово, насрочено за 10.10.2018 г. от 11 ч.
7817
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Административният съд – Пловдив, ХІІ състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с
чл. 188 от АПК съобщава, че е постъпил протест
от Окръжната прокуратура – Пловдив, срещу
чл. 43, ал. 1 от Наредба № 2 за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Садово, приета на
31.01.2014 г. от Общинския съвет – гр. Садово, с
Решение № 382 по протокол № 36, в частта относно „... с изключение на обектите, подлежащи
на концесиониране“, по което е образувано адм.
д. № 2509/2018 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
7840
А дминистративният съд – Търговище, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест от
Окръжната прокуратура – Търговище, против
Наредбата за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско
имущество в община Опака. По протеста е
образувано адм. д. № 118/2018 г. по описа на
А дминистративния съд – Търговище. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 25.09.2018 г. от 10,30 ч.
7818
Ловешк и ят районен съд, V ІІ г р. състав,
уведомява Мустафа Наман Нухиюи, гражданин
на Сърбия – Черна гора, роден на 23.08.1973 г.,
че срещу него е заведено гр.д. № 692/2018 г. по
описа на ЛРС, образувано по предявен иск от
Миглена Калинова Нухиюи от с. Кирчево, община Угърчин, област Ловеч, ул. Тодор Каблешков
№ 5, по чл. 49 от СК и че в деловодството на
Ловешкия районен съд се намират исковата
молба и приложенията към нея, препис от които
може да получи в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението,
като го предупреждава, че ако не се яви в съда
в двуседмичния срок, за да получи препис от
исковата молба и приложенията към нея, съдът
ще му назначи особен представител.
7819
Русенският районен съд, гражданска колегия,
ХІІІ състав, уведомява Тодор Христов Барзов и
Надя Христова Барзова с последен адрес област
София (Столична), община Столична, София,
сега са неизвестен адрес, конституирани като
съделители по гр. дело № 895/2001 г., заведено
от Иван Г. Ковачев, Елена И. Ковачева, Иван
П. Ковачев, Георги П. Ковачев, да се явят в
Русенския районен съд за получаване на препис
от исковата молба и от решението по допускане
на делбата или да посочат съдебен адрес. В противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7807
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Русенският районен съд, гражданска колегия,
ХІІІ състав, по гр.д. № 1918/2018 г. уведомява
Филипе Жанмишел Бребион, граж данин на
Франция, с последен адрес Русе, ул. Рудозем
№ 4, подн. А, сега с неизвестен адрес, че в
двуседмичен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ следва да се яви
в канцеларията на Районния съд – Русе, ул.
Александровска № 57, за да получи препис от
искова молба и приложените към нея писмени
доказателства, депозирана от Райме Недрет
Сали, или да посочи съдебен адрес. В противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7808
Софийският районен съд, ІІІ гражданско
отделение, 89 състав, уведомява Георгиус Спиру, гражданин на Република Кипър, роден на
12.03.1960 г., че има качеството на ответник по
гр.д. № 60407/2017 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 89
състав, образувано по предявен от Анелия Георгиева Мирчева иск с правно основание чл. 127,
ал. 2 от СК, и му указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 89
състав, за връчване на съобщението по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея.
7806
Софийският градски съд на основание чл. 15,
ал. 1 ЗПП по ф.д. № 36/2018 г. вписва в регистъра на политическите партии при Софийския
градски съд политическа партия с наименование
„ВОЛТ“, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски № 84, ет. 2, офис 2. Вписва устав
на партията, приет на учредително събрание
на партията, проведено на 19.05.2018 г. Вписва
за председател на партия „ВОЛТ“ Настимир
Ананиев Ананиев. Вписва Политически съвет
на партия „ВОЛТ“ с персонален състав, както
следва: Борис Стоянов Борисов, Десислава Асенова Малинова, Калоян Маринов Трулев, Щоно
Димитров Забилев, Богдана Тодорова Станоева, Дима Атанасова Коруева, Мария Щонова
Забилева, Симеон Маринов Трулев, Маргарита
Кръстева Кръстева, Евгени Николаев Точев, Кирил Николов Желев, Златимира Нинова Цолова,
Светослав Огнянов Василев. Вписва контролен
съвет на партия „ВОЛТ“ с персонален състав:
Нина Петкова Ламбова, Александър Богомилов
Янкулов, Николай Владимиров Дамгов, Славена
Петрова Славкова, Радослав Емилов Тодоров.
Партията се представлява от председателя Настимир Ананиев Ананиев.
7802
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