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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

М И Н ИС Т ЕР С К И С ЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91
ОТ 11 МАЙ 2020 Г.

за реда и начина на проверка на документите,
представяни от кандидатите за безвъзмезд
на финансова помощ и бенефициентите по
Оперативна програма „Иновации и конку
рентоспособност“ 2014 – 2020, във връзка с
изискванията на условията за кандидатства
не и условията за изпълнение на проектите
по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) При подаване на проектно предложение или други документи по Оперативна
програма „Иновации и конку рентоспособност“ 2014 – 2020 кандидатите или бенефициентите представят писмена декларация
за факти и обстоятелства съгласно утвърдените условия за кандидатстване и условия
за изпълнение по чл. 26, ал. 1 от Закона за
управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, за
които специален закон не предвижда доказване с официален документ.
(2) К а н д и дат и т е и л и бенефи ц иен т и т е
могат да подават проектни предложения и
съпътстващите ги документи, включително
декларациите по ал. 1, пред Управляващия
орган на Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 чрез
лице, у пълномощено с изри чно писмено
пълномощно.
(3) Когато документите по ал. 2 се подават
от лице, упълномощено с изрично писмено
пълномощно, същото представя декларация,
че проектното предложение и приложените
към него или при изпълнението на проекта
документи са предоставени от кандидата
или бенефициента.
Чл. 2. (1) Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 извършва проверка
на декларираните факти и обстоятелства и
на представените документи и съобщения,
изпратени по електронен път от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и от
бенефициентите по оперативната програма,
изискуеми съгласно утвърдените условия за
кандидатстване и услови я за изпълнение
по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и
инвестиционни фондове, за всяка обявена
процедура по време на извънредно положение.

(2) Проверката по aл. 1 се извършва посредством справки в електронните регистри,
писмени справки от съответните институции или изискани и получени документи и
информация по официален ред.
(3) Управляващият орган на Оперативна
програма „Иновации и конку рентоспособност“ 2014 – 2020 уведомява компетентните
органи за реализиране на предвидената наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Чл. 3. Органите на централната изпълнителна власт и органите на местното самоуправление, в т. ч. Министерството на вътрешните
работи, Националната агенция за приходите,
Националния статистически институт и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по
труда“, оказват съдействие на Управляващия
орган на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 – 2020 в случай
на възникнала необходимост от изясняване
на факти и обстоятелства по чл. 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 28, ал. 1, т. 1 от Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
3405

М И Н ИС Т ЕР С Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

за икономическо, научно и техническо сът
рудничество между правителството на Репуб
лика България и кралското правителство
на Камбоджа
(Ут върдено с Решен ие № 154 о т 6 мар т
2020 г. на Министерския съвет. В сила от
16 април 2020 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Кралство Камбоджа,
оттук нататък наричани „Страните“,
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Отчитайки желанието си за по-нататъшно
развитие на тяхното традиционно приятелство и сътрудничество,
Признавайки членството във и международните споразумения и протоколи, сключени
от Страните в областта на икономическото
сътрудничество,
Изразявайки своята готовност да си сътрудничат и изследват още ефективни механизми за по-нататъшно заздравяване и развитие
на взаимноизгодното сътрудничество,
Убедени, че това Споразумение ще допринесе за развитието на традиционните
отношения и приятелство между Страните
и в частност за активизиране на взаимноизгодното икономическо, научно и техническо
сътрудничество,
се съгласиха, както следва:
Член 1
Страните ще допринасят за развитието и
разширяването на тяхното взаимноизгодно
икономическо, научно и техническо сътрудничество. В тази връзка Страните ще:
1. Полагат усилия за развитие на двустранните си отношения на широка основа,
в частност в областите, определени в
Анекс 1 към това Споразумение.
2. С е стремят да развиват и разширяват
своето икономическо сътрудничество
чрез прилагане на мерките, определени
в Анекс 2 към това Споразумение.
Член 2
Това Споразумение не засяга правата и
задълженията на Страните, произтичащи от
други международни договори и протоколи,
по които Република България и Кралство
Камбоджа са страни, и тяхното членство в
международни организации, членството на
Република България в Европейския съюз и
членството на Кралство Камбоджа в АСЕАН.
Член 3
Всички промени по това Споразумение
ще се правят по взаимно съгласие между
Страните, оформени в индивидуален протокол за всяка промяна.
Член 4
Анекси 1 и 2 и протоколите към това
Споразумение ще съставляват неразделна
част от това Споразумение.
Член 5
Страните ще решават по взаимно съгласие
всички спорове, възникнали между Страните,
засягащи прилагането на това Споразумение.
Член 6
Страните няма да споделят информация на
която и да е друга страна, която не е страна
по настоящото Споразумение, относно дейностите по това Споразумение без писменото
съгласие на другата Страна.
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Член 7
Споразумението ще влезе в сила на датата
на получаване по дипломатически път на
последното писмено уведомление за изпълнение от Страните на всички необходими
вътрешни процедури.
Член 8
Това Споразумение ще бъде валидно за
5 години от датата на влизане в сила. То ще
се подновява автоматично за следващ петгодишен период, освен ако не бъде прекратено
с писмено уведомление от едната от Страните
до другата; прекратяването влиза в сила шест
месеца след датата на нотификация.
Член 9
От датата на влизане в си ла на това
Споразу мение се п рек ратява Спогодбата
меж ду правителството на Народна република България и Народния революционен
съвет на Кампучия за икономическо, научно
и техническо сътрудничество, подписана в
София на 25 ноември 1980 г.
В у верение на това дол у подписани те,
надлежно упълномощени за това от своите
правителства, подписаха това Споразумение.
Съставено в два екземпляра в София,
България, на 16 октомври 2019 г. на български, к хмерски и английски език, като
всичк и текстове са еднак во автентични.
При различия в тълкуването предимство
има английският текст.
За правителството на
Република България:
Емил Караниколов,
министър на
икономиката

За кралското
правителство на
Камбоджа:
Пан Сорасак,
министър на
търговията

АНЕКС № 1
Областите на сътрудничество ще включват:
1. Индустрия:
а. минна промишленост;
б. машиностроене;
в. металургия;
г. преработване;
д. е лектроника и електрическо машиностроене;
е. р а ф и н и р а н е н а н е ф т ох и м и ч е с к и
продукти и суров нефт;
ж. нефт и природен газ;
з. фармацевтика;
и. облекло и текстилни изделия;
й. хранително-вкусова промишленост;
к. производство;
л. химическа индустрия;
м. тежка промишленост;
н. строителна промишленост.
2. Селско стопанство:
а. растениевъдство;
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б. селскостопанска механизация;
в. п реработване на селскостопанск и
продукти;
г. з драве на животните и обществено
здраве;
д. санитарни и фитосанитарни мерки;
е. ж ивотновъдство и развитие на аквакултурите;
ж. п реработване на дървен материал и
недървесни продукти, включително
хартии и шперплат;
з. и зследвания, технологии и специалис
ти в сектора на селското стопанство.
3. Енергетика.
4. Нау ч ноизс ледоват е лск а и ра звой на
дейност, включително изпитвателни лаборатории.
5. Строителство, архитектура и управление на земята.
6. Пощи, телекомуникации, информационни и комуникационни технологии.
7. Транспорт, инфраструктура и логистика.
8. Опазване на околната среда, запазване
на природните ресурси, зелена икономика,
климатични промени и устойчиво потребление и производство.
9. Туризъм: съвместен маркетинг и промоционални дейности, развитие на туристически
продукти, развитие на човешките ресурси,
насърчаване обмена на официални визити,
учебни посещения, опознавателни турове,
улесняване на пътуванията на граждани на
двете страни и граждани на трети страни и
обмен на туристическа информация.
10. Насърчаване на търговията и инвестициите.
11. Сътрудничество на малки и средни
предприятия.
12. Образование.
13. Здравеопазване и обществено здраве.
14. Наука, технологии, иновации, развитие на човешките ресурси, обмен на научни
знания и опит.
15. Планиране и статистика.
16. Право на интелектуална собственост.
17. Финанси и банкиране.
18. Застраховане.
19. Електронна търговия.
АНЕКС № 2
Мерки за разширяване и активизиране на
икономическото сътрудничество
1. Засилване усилията на правителствените институции за насърчаване на икономическото сътрудничество между професионални организации и бизнескръгове, камари
и асоциации, регионални и местни власти,
включително обмен на икономическа информация от взаимен интерес, както и взаимни
визити на представители на институциите и
бизнеса на двете Страни.
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2. Насърчаване създаването на нови и
разширяването на съществуващи бизнесконтакти, насърчаване на взаимните контакти и
посещения на частни лица и предприемачи.
3. Обмен на бизнесинформация, участие
в международни панаири и изложения, предоставяне на подкрепа за организацията на
събития за бизнеспредставители, семинари,
конференции, симпозиуми.
4. Съдействие за увеличаване ролята на
малкия и средния бизнес в двустранните
икономически отношения.
5. Сътрудничество в сферата на маркетинга, консултациите и експертните услуги
в области от взаимен интерес.
6. Развитие на сътрудничество на финансови и банкови институции и застраховане.
7. Развитие на двустранни инвестиционни
дейности.
8. Улесняване откриването на представителства и клонове на компании от двете
Страни.
9. Насърчаване на международното сът
рудничество.
10. Обмен на информация за програми
и п роек т и, насърчаване вк лючването на
предприемачи в тяхното прилагане.
3378

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за отменяне на Наредба № 38 от
2004 г. за определяне на списъка на заболя
ванията, за чието домашно лечение Нацио
налната здравноосигурителна каса заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели на
пълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2004 г., бр. 6,
63 и 102 от 2005 г., бр. 60 от 2006 г., бр. 100
от 2010 г., бр. 13 и 97 от 2011 г., бр. 15 и 100
от 2012 г., бр. 29 от 2013 г., бр. 10 и 108 от
2014 г., бр. 32 от 2015 г.)
Параграф единствен. Наредба № 38 от
2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща
лекарства, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2004 г., бр. 6,
63 и 102 от 2005 г., бр. 60 от 2006 г., бр. 100
от 2010 г., бр. 13 и 97 от 2011 г., бр. 15 и 100
от 2012 г., бр. 29 от 2013 г., бр. 10 и 108 от
2014 г., бр. 32 от 2015 г.) се отменя.
Министър:
Кирил Ананиев
3362
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 11 от 2016 г. за оценяване на ре
зултатите от обучението на учениците (обн.,
ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от
2017 г., бр. 82 от 2018 г. и бр. 71 от 2019 г.)
§ 1. В доп ъ л н и т ел ната ра зпоредба с е
правят следните изменения и допълнения:
1. В наименованието думите „Допълнителна разпоредба“ се заменят с „Допълнителни
разпоредби“.
2. Създават се § 1а и § 1б:
„§ 1а. (1) Минималният задължителен брой
текущи изпитвания по учебен предмет или
модули за втория учебен срок на учебната
2019 – 2020 г. е не по-малко от две.
(2) Срочна оценка за втория учебен срок
на учебната 2019 – 2020 г. се формира при
спазване на чл. 22, ал. 1, като се вземат
предвид и текущите оценки, поставени в
п роцеса на обу чен ие т о о т ра зс т оя н ие в
електронна среда.
§ 1б. През учебната 2019 – 2020 г. изпитът
по чл. 51, ал. 4 не се провежда.“
Заключителни разпоредби
§ 2. В Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., бр. 48 и 82
от 2018 г., бр. 32 и 72 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. След чл. 112 се създават допълнителни
разпоредби с § 1 и § 2, както следва:
„ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Право на участие за приемане за
учебната 2020 – 2021 г. на места по държавния план-прием в V клас в профилирани
гимназии с профил „Математически“ или
„Природни науки“ имат учениците, които
успешно са завършили началния етап на
основно образование и са участвали в областния кръг на олимпиадата по математика
и/или в състезанието „Математика за всеки“
от календара на МОН.
(2) Учениците се класират от профилираната гимназия на местата по ал. 1 въз
основа на:
1. резултата от областния кръг на олимпиадата по математика или от състезанието
„Математика за всеки“, а когато ученикът се
е явил и на двете – въз основа на по-високия
му резултат;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие
с ДОС за оценяването на резултатите от
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обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на
основно образование по учебните предмети,
изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на
чужда държава по чл. 73, ал. 2 – оценките
от служебната бележка за признаването по
чл. 110, ал. 2 от Наредба № 11 от 2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на
учениците (обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 78 от 2017 г., бр. 82 от 2018 г. и
бр. 71 от 2019 г.).
(3) Педагогическият съвет определя методиката за извършване на класирането и може
да определи различна тежест на резултатите
от състезанието и/или олимпиадата.
(4) Когато в класирането има ученици
с равен резултат и с броя им се надхвърля
държавният план-прием, те се подреждат
по критерии, определени с решение на педагогическия съвет на училището и които
осигуряват приемане на учениците в рамките
на утвърдения държавен план-прием.
(5) Решенията по ал. 3 и 4 се представят
на началника на РУО и се обявяват на електронната страница на училището и на РУО
в срок до 30 май 2020 г.
(6) За участие в класирането учениците
подават:
1. заявление до директора на съответната
профилирана гимназия;
2. копие на документа с резултатите от
областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанието „Математика за
всеки“ – само за ученици от друга област;
3. копие на удостоверение за завършен
начален етап, съответно служебната бележка
за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба
№ 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите
от обучението на учениците – за учениците от
училища на чужди държави по чл. 73, ал. 2.
(7) Приемът за у чебната 2020 – 2021 г.
се извършва от профилираната гимназия
до 30 юли.
(8) В срока по ал. 7 директорът на профилираната гимназия уведомява началника на
регионалното управление на образованието
за броя на записаните ученици по паралелки
в V клас.
§ 2. (1) Балът за класиране на ученици
за места по допълнителен държавен планприем за учениците от обединените училища
за учебната 2020 – 2021 г. се формира като
сбор от окончателните оценки по два учебни
предмета от удостоверението за завършен
първи гимназиален етап на средно образование, определени с решение на педагогическия съвет и превърнати в точки по реда
на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване
на резултатите от обучението на учениците.
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(2) Когато в класирането има ученици с
равен бал и с броя им се надхвърля броят на
местата, те се подреждат в низходящ ред по
средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС
за оценяването на резултатите от обучението
на учениците оценки от удостоверението за
завършен първи гимназиален етап.
(3) За участие в допълнителния държавен
прием в XІ клас за учебната 2020 – 2021 г.
учениците от обединените училища подават
до приемащото училище по ред, определен
от директора на училището, следните документи:
1. заявление за участие в класиране по
образец с подредени желания;
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2. копие на удостоверение за завършен
първи гимназиален етап на средното образование;
3. копие на медицинско свидетелство,
удостоверяващо обстоятелствата по чл. 82,
ал. 1, т. 2, издадено от лекуващия лекар на
ученика – за кандидатстващите за специалност от професия, за която учениците не са
се обучавали в първия гимназиален етап.“
2. Досегашните параграфи 1, 2, 3, 4, 5 и 6
стават съответно параграфи 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
3392
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-261
от 31 март 2020 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че обектът е напълно изсъхнал и във връзка с постъпило в Министерството на околната среда и
водите писмо с вх. № 05-08-796/25.03.2020 г. от
РИОСВ – Варна:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти един брой вековно дърво
от вида бяла топола (Populus alba), намиращо се
в местност Аязмото, землището на гр. Варна,
община Варна, област Варна, обявено със Заповед
№ 14 от 8.01.1981 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 19 от 1981 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1213.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

3245

Министър:
Е. Димитров

1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веса Ботева Джабарска,
наследница на Дочо Дочев Гергански – Първи,
собственик на имот с идентификатор 75054.1.2,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3251
2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната

собственост съобщава на Марина Тодорова Василева, наследница на Рада Петкова Кривирадева,
собственица на имот с идентификатор 75054.1.6,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3252
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Найденка Цветанова
Коева, наследница на Рада Петкова Кривирадева,
собственица на имот с идентификатор 75054.1.6,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3253
4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Александър Севдалинов
Коев, наследник на Рада Петкова Кривирадева,
собственица на имот с идентификатор 75054.1.6,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3254
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Найден Севдалинов
Коев, наследник на Рада Петкова Кривирадева,
собственица на имот с идентификатор 75054.1.6,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
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да. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3255
6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лъчезар Петков Печевски, наследник на Рада Петкова Кривирадева,
собственица на имот с идентификатор 75054.1.6,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3256
7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260, на територията на област Ловеч на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пламен Йонков Карапанчев,
наследник на Петко Монов Карапанчев – Първи,
собственик на имот с идентификатор 75054.17.8,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3257
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марин Николаев Орешаров, наследник на Янка Ганева Орешарова,
собственица на имот с идентификатор 75054.17.16,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3258
9. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на Георги Николаев Орешаров, наследник на Янка Ганева Орешарова,
собственица на имот с идентификатор 75054.17.16,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3259
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Наталия Пенкова
Христова, наследница на Пенко Бочев Керински,
собственик на имот с идентификатор 75054.19.12,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3260
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Камелия Бочева Маринова, наследница на Пенко Бочев Керински,
собственик на имот с идентификатор 75054.19.12,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3261
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Надежда Дочева Червенска, наследница на Кольо Гечев Карапанчев,
собственик на имот с идентификатор 75054.19.20,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
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от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3262
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Юлия Спасова Максимова, наследница на Найден Нешев Керински,
собственик на имот с идентификатор 75054.23.9,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3263
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Злата Маринова Коева,
наследница на Печо Данков Мяшков (Сирака),
собственик на имот с идентификатор 75054.23.11,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3264
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румен Радоев Цоков,
наследник на Цоко Василев Бочевски, собственик
на имот с идентификатор 75054.23.20, намиращ се
в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3265
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Славчо Георгиев Рогов,
наследник на Рада Радоева Царевска, собственица
на имот с идентификатор 75054.24.5, намиращ се в
землището на Угърчин, община Угърчин, област
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Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3266
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Красимир Диков
Сирашки, наследник на Колю Даков Сирашки,
собственик на имот с идентификатор 75054.34.34,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3267
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Йорданка Петкова Доб
ринова, наследница на Стефан Колев Сарафидов,
собственик на имот с идентификатор 75054.37.31,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3268
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветан Красимиров
Керин, наследник на Вълко Недялков Керински,
собственик на имот с идентификатор 75054.39.16,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3269
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-
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магистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Любомир Лалев Вълковски, наследник на Стоян Лалев Вълковски,
собственик на имот с идентификатор 75054.39.20,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3270
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Светлана Спасова
Ганева, наследница на Стойчо Печев Печевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.39.22,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3271
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нина Александрова
Василева, наследница на собственик на имот с
идентификатор 75054.45.20, намиращ се в землището на Угърчин, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3272
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Любомиров Кръчмаров, наследник на Марин Йочев
Кръчмаров, собственик на имот с идентификатор
75054.55.81, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
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по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3273
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мариета Васкова Пенгезова, наследница на Димитър Иванов Колев,
собственик на имот с идентификатор 75054.72.9,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3274
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследник на „НВ
Агротрейд“ – ООД, собственик на имот с идентификатор 75054.72.50, намиращ се в землището
на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3275
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследник на „НВ
Агротрейд“ – ООД, собственик на имот с идентификатор 75054.72.51, намиращ се в землището
на Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3276
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румяна Вълчева Атанасова, наследница на Дано Стойков Съботинов,
собственик на имот с идентификатор 75054.121.14,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
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Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3277
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стела Божкова Димит
рова, наследница на Цоко Стоянов Балевски,
собственик на имот с идентификатор 75054.56.824,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3278
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Константин Тихомиров
Канстантинов, наследник на Вълчо Георгиев
Герганов, собственик на имот с идентификатор
75054.806.13, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3279
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Куна Колева Патаринска, наследница на Дона Недялкова Герганска,
собственица на имот с идентификатор 75054.806.14,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3280
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
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км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоян Христов Хрис
тов, наследник на Стоян, Моно, Нешо и Христо
Христови, собственици на имот с идентификатор 75054.819.246, намиращ се в землището на
Угърчин, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3281
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Наталия Боткова
Пейчевска, наследница на Бочо Стойчов Шап
ратилски, собственик на имот с идентификатор
75054.819.303, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3282
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мариана Кръстева
Карамелска, наследница на Бочо Стойчов Шап
ратилски, собственик на имот с идентификатор
75054.819.303, намиращ се в землището на Угърчин,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3283
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Кирилов Хинков, наследник на Бочо Стойчов Шапратилски,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.303,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
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бъде обжалвано пред Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3284
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Станислав Илиев Шапратилски, наследник на Бочо Стойчов Шапратилски,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.303,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3285
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Веселин Атанасов
Копанов, наследник на Стойчо Диков Пиянков,
собственик на имот с идентификатор 75054.819.307,
намиращ се в землището на Угърчин, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3286
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефка Йорданова Дикова, наследница на Димитър Христов Божков,
собственик на имот с идентификатор 53967.63.7,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3287
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мария Веселинова
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Иванова, наследница на Ангел Павлов Петров,
собственик на имот с идентификатор 53967.63.12,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3288
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стела Данова Манчева,
наследница на Дано Стефанов Стойков, собственик на имот с идентификатор 53967.63.13, намиращ
се в землището на Орляне, община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3289
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анета Чудева ГеоргиеваСтефанова, наследница на Иван Славов Стоянов,
собственик на имот с идентификатор 53967.64.23,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3290
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Янислав Стефанов
Стефанов чрез Анета Чудева Георгиева-Колева,
наследник на Иван Славов Стоянов, собственик
на имот с идентификатор 53967.64.23, намиращ се
в землището на Орляне, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3291
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42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Денислав Стефанов Стефанов чрез Анета Чудева Георгиева-Стефанова,
наследник на Иван Славов Стоянов, собственик
на имот с идентификатор 53967.64.23, намиращ се
в землището на Орляне, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3292
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илона Александрова
Топузова, наследница на Александър Стоименов
Иванов, собственик на имот с идентификатор
53967.86.7, намиращ се в землището на Орляне,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3293
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румяна Костадинова
Найденова, наследница на Александър Стоименов
Иванов, собственик на имот с идентификатор
53967.86.7, намиращ се в землището на Орляне,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3294
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Виолета Данчева Стоименова, наследница на Александър Стоименов
Иванов, собственик на имот с идентификатор
53967.86.7, намиращ се в землището на Орляне,
община Угърчин, област Ловеч, за постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3295
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветомира Александрова Стоименова, наследница на Александър
Стоименов Иванов, собственик на имот с идентификатор 53967.86.7, намиращ се в землището
на Орляне, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3296
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Севдалин Илиев Сълев,
наследник на Александър Стоименов Иванов,
собственик на имот с идентификатор 53967.86.7,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3297
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Боряна Пенчева Антова,
наследница на Пенчо Банков Станев, собственик
на имот с идентификатор 53967.219.1, намиращ се
в землището на Орляне, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3298
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мирослав Добрев Ненов,
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собственик на имот с идентификатор 53967.219.2,
намиращ се в землището на Орляне, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3299
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елена Иванова Кръстева,
наследница на Илия Пенчев Христов, собственик
на имот с идентификатор 53967.219.5, намиращ се
в землището на Орляне, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3300
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Татяна Евтимова
Узунова, наследница на Бечо Георгиев Недев,
собственик на имот с идентификатор 35331.111.7,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3301
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследник на „БРЮЖИМ“ – ЕООД, собственик на имот с идентификатор 35331.121.24, намиращ се в землището
на Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3302
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53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мария Валериева Гетова,
наследница на Павел Гетов Павлов, собственик на
имот с идентификатор 35331.122.10, намиращ се в
землището на Каленик, община Угърчин, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3303
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Павел Александров
Аппен, наследник на Павел Гетов Павлов, собственик на имот с идентификатор 35331.122.10,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3304
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследник на „Джей
Капитал“ – ЕООД, собственик на имот с идентификатор 35331.135.19, намиращ се в землището
на Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3305
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Силвина Емилова
Райнова, наследница на Васил Колев Вътков,
собственик на имот с идентификатор 35331.135.76,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
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бъде обжалвано пред Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3306
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нели Стоянова
Кирилова, наследница на Васил Колев Вътков,
собственик на имот с идентификатор 35331.135.77,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3307
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Асен Руменов Георгиев,
наследник на Тотка Цанкова Георгиева, собственица на имот с идентификатор 35331.136.17,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3308
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ванеса Руменова Георгиева, наследница на Тотка Цанкова Георгиева,
собственица на имот с идентификатор 35331.136.17,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3309
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веселинка Борисова
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Димитрова, наследница на Пенка Стефанова
Велчевска, собственица на имот с идентификатор 35331.136.19, намиращ се в землището на
Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3310
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Александър Илиев
Цачев, наследник на Илия Георгиев Цачев, собственик на имот с идентификатор 35331.136.41,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3311
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Маргарита Веселинова
Стоянова, наследница на Гена Вълкова Рачовска,
собственица на имот с идентификатор 35331.139.27,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3312
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследник на „Джей
Капитал“ – ЕООД, собственик на имот с идентификатор 35331.140.12, намиращ се в землището
на Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение на имота в
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14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3313
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследник на „Джей
Капитал“ – ЕООД, собственик на имот с идентификатор 35331.140.28, намиращ се в землището
на Каленик, община Угърчин, област Ловеч, за
постановяването на Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
3314
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Асен Руменов Георгиев,
наследник на Тотка Цанкова Георгиева, собственица на имот с идентификатор 35331.140.38,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3315
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ванеса Руменова Георгиева, наследница на Тотка Цанкова Георгиева,
собственик на имот с идентификатор 35331.140.38,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
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от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3316
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стела Данова Манчева,
наследница на Стефан Данов Стефанов, собственик на имот с идентификатор 35331.207.71,
намиращ се в землището на Каленик, община
Угърчин, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 142 от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
3317
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 103+150 до
км 122+260, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Добрин Дулков Дочев,
наследник на Колю Стоянов Петков, собственик
на имот с идентификатор 69523.228.6, намиращ се
в землището на Радювене, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 142
от 2.03.2020 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 Aдминистративния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
3318
4. – Тракийският университет – Стара Загора,
обявява конкурси за заемане на академични
длъжности за нуждите на: Факултет „Техника и
технологии“ за академична длъжност доцент в
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, по „Технология на храните“ – един;
за академична длъжност главен асистент в област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, по „Химия“ – един; по „Технология
на храните“ – един. Всички конкурси са със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: ФТТ – Ямбол, ул. Граф Игнатиев
№ 38, тел. 046/669181.
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