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МИНИСТ ЕРСТ ВА
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
СПОРАЗУМЕНИЕ

в сферата на социалната сигурност между
Република България и Квебек
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 22 януари 2020 г. – ДВ,
бр. 10 от 2020 г. В сила от 1 септември 2020 г.)
Република България
и
Квебек,
Водени от желанието да осигурят съгласуване на своите законодателства в сферата
на социалната сигурност,
Се договориха за следното:
Част I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определения
В Споразумението, освен ако контекстът
не сочи друго, следните понятия означават:
а) „ компетентен орган“: министърът на
труда и социалната политика на Република Българи я и минист ърът на
Квебек, отговорен за прилагането на
законодателството, посочено в член 2;

б) „ компетентна институция“: институциите на Република България и Министерството или органът в Квебек, отговорни
за прилагането на законодателството,
посочено в член 2;
в) „ законодателство“: законите и подзаконовите актове, посочени в член 2;
г) „орган за връзка“: институция, отговорна
за съгласуването и обмена на информация между институциите на всяка от
Договарящите страни за прилагане на
Споразумението;
д) „осигурителен период“ означава:
з а Република България, всеки период
на осигуряване и всеки друг период,
признат за период на осигуряване съгласно законодателството на Република
България, и
з а Квебек, всяка година, за която са
п ла ща н и оси г у ри т ел н и вноск и и л и
пенсия за инвалидност съгласно законодателството на Квебек, или всяка
друга година, считана за еквивалентна;
е) „обезщетение“: всяко парично плащане
съгласно законодателството, посочено
в член 2, включително всяка допълнителна сума, увеличение или добавка,
платими в допълнение към това обезщетение, съгласно законодателството
на всяка Договаряща страна, освен
ако не е посочено друго в настоящото
Споразумение;
ж) „пребиваване“:
з а Република България, обичайното
място на пребиваване на лицето, и
з а Квебек, смисълът, който му се придава от приложимите законови и подзаконови актове;
з) „престой“: временно пребиваване;
и) „гражданин“:
з а Република България, български гражданин съгласно Конституцията на Република България, и
з а Квебек, канадски гражданин, който е
или е бил подчинен на законодателството, посочено в член 2, алинея 1, буква
а), или е придобил права по силата на
това законодателство.
Всеки термин, който не е определен в
Споразумението, има значението, дадено му в
приложимите законови и подзаконови актове
на всяка от Договарящите страни.
Член 2
Материален обхват
1. Споразумението се прилага:
а) п о отношение на Квебек, към законодателството на Квебек относно пенсионния
план на Квебек;
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б) п
 о отношение на Република България,
към законодателството относно пенсиите
от държавното обществено осигуряване
за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, както
и наследствените пенсии, получени от
горепосочените пенсии;
както и съответните вноски.
2. Споразумението се прилага също така
по отношение на всяко законодателство, което допълва или заменя законодателството,
посочено в алинея 1.
3. Споразумението се прилага също така
по отношение на всяко законодателство на
Договаряща страна, което разширява съществуващите системи към нови категории
бенефициери или нови обезщетения; въпреки
това тази Договаряща страна има три месеца от датата на официалното публикуване
на това законодателство да уведоми другата
Договаряща страна, че Споразумението не се
прилага по отношение на него.
4. Споразумението не се прилага по отношение на законодателство, което обхваща
нов клон на социалната сигурност, освен ако
Споразумението не е изменено в този смисъл.
Член 3
Персонален обхват
Освен ако не е предвидено друго, Споразумението се прилага по отношение на
всяко лице, което е или е било подчинено на
законодателството на една от Договарящите
страни или което е придобило права по силата
на това законодателство.
Член 4
Еднакво третиране
Освен ако не е предвидено друго в Споразумението, лицата, посочени в член 3, се
ползват по отношение на прилагането на
законодателството на Договарящата страна
със същото третиране като гражданите на
тази Договаряща страна.
Член 5
Износ на обезщетения
1. Освен ако не е предвидено друго в Споразумението, обезщетение, придобито съгласно
законодателството на една от Договарящите
страни, със или без прилагане на Споразумението, не може да бъде намалено, изменено,
спряно, прекратено или отнето поради това,
че бенефициерът пребивава или има престой на територията на другата Договаряща
страна. Това обезщетение остава платимо на
бенефициера на територията на Договарящата
страна, където той пребивава.
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2. Лице, което има право на обезщетение,
продължава да има право на това обезщетение, когато пребивава или има престой на
територията на трета държава при условията
на законодателството на компетентната Договаряща страна.
Част II
ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Член 6
Общо правило
Освен ако не е предвидено друго в Споразумението, лицето, което работи на територията на една от Договарящите страни, по
отношение на тази работа е подчинено само на
законодателството на тази Договаряща страна.
Член 7
Самостоятелно заето лице
Самостоятелно заето лице, което пребивава на територията на една от Договарящите
страни и работи на територията на другата
Договаряща страна или на двете Договарящи
страни, по отношение на тази работа е подчинено само на законодателството на Договарящата страна по мястото му на пребиваване.
Член 8
Командировани лица
1. Лице, подчинено на законодателството
на едната Договаряща страна и временно командировано от своя работодател за срок не
повече от шестдесет месеца на територията
на другата Договаряща страна, по отношение
на тази работа е подчинено само на законодателството на първата Договаряща страна за
периода на неговото командироване.
2. Въпреки това, ако времето, необходимо
за завършване на работата, надвишава първоначално планирания период и надхвърля
шес тдесет месеца, за конодат елс т во т о на
първата Договаряща страна продължава да
се прилага, при условие че компетентните
институции на двете Договарящи страни се
съгласят за това.
Член 9
Екипаж на предприятия за международен
транспорт
1. Лице, което работи на територи ята
на двете Договарящи страни като член на
екипажа на предприятие за международен
транспорт, което от името на други лица или
за своя собствена сметка извършва превози
на пътници или товари по въздух или по море
и има седалище на територията на една от
Договарящите се страни, по отношение на
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тази работа е подчинено само на законодателството на Договарящата страна, на чиято
територия се намира седалището.
2. Въпреки това, ако лицето е наето от клон
или постоянно представителство, което е собственост на предприятието, на територията на
Договаряща страна, различна от територията,
където се намира неговото седалище, това
лице по отношение на тази работа е подчинено
само на законодателството на Договарящата
страна, на чиято територия се намира клонът
или постоянното представителство.
3. Независимо от алинеи 1 и 2, ако лицето
е наето предимно на територията на Договарящата страна, където пребивава, по отношение
на такава работа е подчинено само на законодателството на тази Договаряща се страна.
Член 10
Наети в правителството и държавната
администрация
1. Лице, наето в правителството или държавната администрация на една от Договарящите страни, по отношение на тази работа
е подчинено само на законодателството на
тази Договаряща страна.
2. Въпреки това лице, което пребивава на
територията на една от Договарящите страни
и е наето на местно ниво в правителството
или държавната администрация на другата
Договаряща страна, по отношение на тази
работа е подчинено само на законодателството
на първата Договаряща страна.
3. Независимо от разпоредбите на настоящото Споразумение разпоредбите по отношение на социалната сигурност, заложени във
Виенската конвенция за дипломатическите
отношения от 18 април 1961 г. и Виенската
конвенци я за консулск ите отношени я от
24 април 1963 г., продължават да се прилагат.
Член 11
Изключения от разпоредбите за приложимо
законодателство
По взаимно съгласие компетентните институции на двете Договарящи страни могат
да предвидят изключения от разпоредбите на
членове 6, 7, 8, 9 и 10 по отношение на всяко
лице или категория лица.
Част III
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Член 12
Сумиране на осигурителни периоди
Когато лице е придобило осигурителни
периоди съгласно законодателството на двете
Договарящи страни и не отговаря на условията
за получаване на обезщетение за осигурителни периоди, придобити единствено съгласно
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законодателството на една от Договарящите
страни, компетентната институция на тази Договаряща страна сумира, доколкото е необходимо за придобиване на право на обезщетение
съгласно законодателството, което тя прилага,
осигурителните периоди, придобити съгласно
нейното законодателство, и осигурителните
периоди, придобити по законодателството
на другата Договаряща страна, като отчита
съвпадащите периоди само веднъж.
Член 13
Обезщетения съгласно законодателството
на Квебек
1. Ако лице, което е било подчинено на
за конодат елс т во т о на д вет е Дог оваря щ и
страни, отговаря на изискванията за придобиване на право на обезщетения за себе си,
за зависимите от него лица, наследници или
други правоимащи по силата на законодателството на Квебек, без да се прибягва до
принципа на сумиране, заложен в член 12,
компетентната институция на К вебек ще
определи размера на обезщетенията в съответствие с разпоредбите на законодателството,
което тя прилага.
2. Ако лицето, посочено в алинея 1, не
отговаря на изискванията за придобиване на
право на обезщетения без сумиране, компетентната институция на Квебек процедира,
както следва:
а) п ризнава една година осигуряване, ако
компетентната институция на Република
България удостовери, че има осигурителни периоди от най-малко 3 месеца в
една календарна година съгласно законодателството на Република България,
при условие че въпросната година е
включена в основния период с вноски
съгласно законодателството на Квебек;
б) в съответствие с член 12 сумира годините,
признати съгласно буква а), и периодите,
придобити съгласно законодателството
на Квебек.
3. Когато сумирането, посочено в алинея 2,
дава право на обезщетение, компетентната
институция на Квебек определя размера на
дължимото обезщетение чрез събиране на
сумите, изчислени в съответствие с букви а)
и б) по-долу:
а) р азмерът на тази част от обезщетението, свързана с доходите, се изчислява в
съответствие с разпоредбите на законодателството на Квебек;
б) р азмерът на фиксираната част на обезщетението, платим в съответствие с
разпоредбите на настоящото Споразумение, се определя чрез умножаване на:
р азмера на обезщетението с фиксирана сума, определен в съответствие с
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разпоредбите на пенсионния план на
Квебек,
по
п ропорция, която представлява съотношението между основните периоди
на вноски към пенсионния план на
Квебек и основния период с вноски,
определени в законодателството, което
регламентира този план.
Член 14
Обезщетения съгласно законодателството
на Република България
1. Ако лице, коeто е било подчинено на
за конодат елс т во т о на д ве т е Дог оваря щ и
страни, отговаря на изискванията за придобиване на право на обезщетения за себе си,
за своите наследници или други правоимащи
по силата на законодателството на Република
България, без да се прибягва до принципа на
сумиране, заложен в член 12, компетентната
институция на Република България определя
размера на обезщетението в съответствие с
разпоредбите на законодателството, което
тя прилага.
2. Ако лицето, посочено в алинея 1, не
отговаря на изискванията за придобиване на
право на обезщетения без сумиране, компетентната институция на Република България
процедира, както следва:
а) п ризнава осигурителните периоди, потвърдени от компетентната институция
на Квебек;
б) а ко правото на обезщетение не е придобито чрез прилагането на буква а),
признава периодите на пребиваване по
смисъла на Закона за социална сигурност за старост на Канада, който се
прилага на територията на Квебек, за
осигурителни периоди съгласно законодателството на Република България,
при условие че те не се припокриват
с осиг у рителни периоди, придобити
съгласно законодателството на Квебек;
в) в съответствие с член 12 сумира осигурителните периоди, признати съгласно
букви а) и б), и осигурителните периоди,
придобити съгласно законодателството
на Република България.
3. За определяне на правото на пенсия
за инвалидност или наследствена пенсия,
която произтича от правото на пенсия за
инвалидност съгласно законодателството на
Република България, една календарна година, която е осигурителен период съгласно
законодателството на Квебек, се зачита за
една година съгласно законодателството на
Република България.
4. Когато законодателството на Република България предвижда, че въз основа на
осигу рителен период се придобива право
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на пенсия, само ако този период е придобит при определена дейност или професия,
компетентната институция взема предвид и
осигурителните периоди, придобити съгласно законодателството на Квебек, когато те
са придобити при специфична еквивалентна
дейност или професия.
5. Ако дадено лице има право на обезщетение единствено чрез прилагането на
разпоредбите за сумиране, компетентната
институция на Република България изчислява размера на това обезщетение, дължимо
съгласно законодателството на Република
България, само въз основа на българските
осигурителни периоди и в зависимост от
дохода, върху който са внесени осигурителни
вноски за тези периоди.
6. За целите на определяне на размера на
пенсията за инвалидност осигурителният период, признат за времето между настъпването
на инвалидността и датата на навършване на
възрастта за придобиване право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст съгласно
законодателството на Република България,
се намалява с продължителността на осигурителните периоди, потвърдени от компетентната институция на Квебек след датата
на възникване на инвалидността.
Член 15
Осигурителни периоди, придобити съгласно
законодателството на трета страна
Когато едно лице все още няма право на
обезщетение след сумирането по членове 12,
13 или 14, осигурителните периоди, придобити
съгласно законодателството на трета страна,
обвързана с двете Договарящи страни чрез
правен инструмент в сферата на социалната
сигурност, съдържащ разпоредби за сумиране
на осигурителни периоди, се вземат под внимание при определяне на правото на обезщетения при условията и по реда, предвидени в
настоящата част.
Част IV
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 16
Административно споразумение
1. Административното споразумение, което
се договаря от компетентните органи на двете
Договарящи страни, определя условията и
реда за прилагане на Споразумението.
2. Органите за връзка и компетентните
институции на всяка Договаряща страна се определят в Административното споразумение.
Член 17
Заявление за обезщетение
1. За да получава обезщетение в съответствие със Споразумението, дадено лице трябва
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да подаде заявление в съответствие с реда и
условията, посочени в Административното
споразумение.
2. Заявление за обезщетение, подаденo
съгласно законодателството на едната Договаряща страна след датата на влизане в сила
на Споразумението, се приема за заявление
за съответното обезщетение съгласно законодателството на другата Договаряща страна
в следните случаи:
а) когато дадено лице изяви желание заявлението да се разглежда като заявление
според законодателството на другата
Договаряща страна;
б) когато в момента на подаване на заявлението дадено лице посочи, че осигурителни периоди са придобити съгласно
законодателството на другата Договаряща страна.
За дата на приемане на това заявление от
другата Договаряща страна се счита датата,
на която заявлението е получено от първата
Договаряща страна.
3. Разпоредбите, посочени в предходната
алинея, не са пречка за лицето да поиска
отлагане на разглеждането на заявлението
за обезщетение съгласно законодателството
на другата Договаряща страна.
Член 18
Определяне и изплащане на обезщетения
1. Всяко обезщетение се определя във валутата на Договарящата страна, извършваща
плащането.
2. Обезщетение, определено или дължимо
съгласно настоящото Споразумение, се плаща
директно на бенефициера във валута, която
има статут на законно платежно средство по
мястото на пребиваване на бенефициера, без
никакви удръжки за административни такси
за изплащането на това обезщетение.
3. За целите на алинеи 1 и 2, когато трябва
да се използва обменен курс, този курс съответства на курса в сила в деня на извършване
на плащането.
Член 19
Краен срок за подаване
1. Всяко заявление или жалба, което съгласно законодателството на едната Договаряща
страна трябва да бъде подадено в определен
срок в компетентната институция на тази
Договаряща страна, се приема, ако е подадено в същия срок в съответната компетентна
институция на другата Договаряща страна.
В такъв случай компетентната институция,
която е получила заявлението или жалбата,
ги препраща незабавно на компетентната
институция на другата Договаряща страна.
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2. Датата, на която заявлението или жалбата
са подадени в компетентната институция на
едната Договаряща страна, се счита за дата
на подаване в компетентната институция на
другата Договаряща страна.
Член 20
Проверки
1. По искане на компетентната институция
на едната Договаряща страна компетентната
институция на другата Договаряща страна
предприема необходимите мерки за извършване на исканите проверки на лица, които
пребивават или имат престой на територията
на втората Договаряща страна.
2. Проверките, предвидени в алинея 1, не
могат да бъдат отхвърляни само защото са
направени на територията на другата Договаряща страна.
Член 21
Такси и освобождаване от удостоверяване
1. Всяко освобождаване или намаляване
на таксите, предвидени в законодателството
на едната Договаряща страна по отношение
на издаването на удостоверение или документ, изискван от законодателството на тази
Договаряща страна, трябва да се отнася и
до удостоверения и документи, изисквани
съгласно законодателството на другата Договаряща страна.
2. Всеки документ, изискан съгласно Споразумението и заверен от компетентната
институция, няма нужда от допълнително
удостоверяване от страна на отговорните
органи или други подобни формалности.
Член 22
Защита на личните данни
1. Всяка информация относно физическо
лице, която позволява идентифицирането на
лицето, представлява лични данни. Личните
данни са поверителни.
2. Институциите на двете Договарящи
страни могат да предоставят една на друга
лични данни, необходими за прилагането на
Споразумението.
3. Личните данни, предоставени на институция на Договаряща страна в рамките на
прилагането на Споразумението, могат да се
използват само за целите на прилагането на
Споразумението.
Въпреки това Договаряща страна може
да използва тези данни за други цели само
със съгласието на засегнатото лице или без
съгласието на това лице само в следните
случаи:
а) и зползването е съвместимо и има пряка
и приложима връзка с целите, за които
са били събрани данните;
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б) и
 зползването е изрично в полза на лицето, за което се отнасят; или
в) и зползването е необходимо за прилагането на закон в Република България
или в Квебек.
4. Личните данни, предоставени на институция на една от Договарящите страни в рамките
на прилагането на Споразумението, могат да
бъдат предоставени на друга институция на
тази Договаряща страна само за целите на
прилагането на Споразумението.
Договаряща страна обаче може да предостави тези данни със съгласието на засегнатото
лице или без съгласието на това лице само в
следните случаи:
а) д анните са необходими за упражняване
на правомощията на институция на една
от Договарящите страни;
б) п редоставянето им е изрично в полза
на лицето, за което те се отнасят; или
в) п редоставянето им е необходимо за прилагането на закон в Република България
или в Квебек.
5. Институциите на двете Договарящи страни гарантират, че по време на предаването
на информацията, посочена в алинея 2, се
използват средства за запазване поверителността на такава информация.
6. Институцията на една от Договарящите
страни, на която е предоставена информацията, посочена в алинея 2, я предпазва
от нерегламентиран дост ъп, изменение и
предоставяне.
7. Институцията на една от Договарящите
страни, на която са предоставени личните
данни, посочени в алинея 2, предприема необходимите мерки, за да гарантира, че тези
данни са актуални, точни и пълни, така че
да служат на целите, за които са събрани.
При необходимост коригира съхраняваните
данни и унищожава всяка информация, чието събиране или съхранение не е разрешено
от законите и подзаконовите нормативни
актове, които се прилагат по отношение на
нея. Също така унищожава, при поискване,
информацията, чието предаване не е разрешено от законите и подзаконовите нормативни
актове на предаващата Договаряща страна.
8. При спазване на законите и подзаконовите
актове на Договарящата страна информацията,
получена от едната Договаряща страна при
прилагането на настоящото Споразумение,
се унищожава, когато целите, за които тя е
била събрана или използвана, са изпълнени.
Институциите на двете Договарящи страни
използват безопасни и окончателни средства
за унищожаване и гарантират поверителността на личните данни, които подлежат на
унищожаване.
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9. По искане на институция на една от
Договарящите страни съответното лице има
право да бъде информирано за предоставянето на лични данни, посочени в алинея 2, и
използването им за цели, различни от прилагането на Споразумението. Това лице може да
получи достъп до личните данни, отнасящи
се до него, и да поиска коригирането на тези
данни, освен ако не е предвидено друго от
законите и подзаконовите нормативни актове
на Договарящата страна, на чиято територия
се съхраняват данните.
10. Компетентните органи на Договарящите страни се информират взаимно за всички
промени в законите и подзаконовите актове,
свързани със защитата на личните данни,
по-специално по отношение на други основания, за които могат да се използват или да
се предоставят на други лица без съгласието
на съответното лице.
11. Разпоредбите на алинея 2 и следващите
се прилагат с необходимите изменения към
друга поверителна информация, получена в
рамките на прилагане на Споразумението
или въз основа на него.
Член 23
Административна взаимопомощ
Компетентните органи, компетентните
институции и органите за връзка:
а) о бменят помежду си всякаква информация, необходима за прилагането на
Споразумението;
б) п одпомагат се взаимно безплатно по
всеки въпрос, свързан с прилагането
на Споразумението;
в) о бменят помежду си всякаква информация относно мерките, приети за целите
на прилагането на Споразумението или
за изменения в тяхното законодателство,
ако тези изменения влияят на прилагането на Споразумението;
г) у ведомяват се взаимно за проблеми,
възникнали при тълкуването или прилагането на Споразумението.
Член 24
Възстановяване на разходи между
институциите
Компетентната институция на дадена Договаряща страна възстановява на компетентната
институция на другата Договаряща страна
разходите, направени за проверки, извършени
в съответствие с член 20. Въпреки това предоставянето на проверки или друга информация,
които вече са достояние на компетентните
институции, представлява неразделна част от
административната взаимопомощ и трябва
да се извършва без заплащане.
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Член 25
Съобщения
1. Компетентните органи и институциите
и органите за връзка на двете Договарящи
се страни могат да комуникират помежду си
на техния официален език.
2. Решението на съд или институция може
да бъде съобщенo директно на лице, пребиваващо или имащо престой на територията
на другата Договаряща страна.
Член 26
Уреждане на спорове
Трудностите, свързани с прилагането или
тълкуването на Споразумението, се решават
чрез директен контакт между администрации
те на компетентните органи.
Част V
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
Член 27
Преходни разпоредби
1. Споразумението не предоставя никакво
право на изплащане на обезщетение за период
преди влизането му в сила.
2. За целите на част III и при спазване на
разпоредбите на алинея 1:
а) о сигурителен период, придобит преди
влизането в сила на Споразумението,
трябва да се вземе под внимание при
определяне на правото на обезщетение
по това Споразумение;
б) о безщетение, различно от обезщетението при смърт, се дължи по силата на
Споразумението, дори ако е свързано с
дадено събитие, предхождащо влизането
му в сила;
в) к огато за явлението за обезщетение,
което трябва да бъде предоставено в
съответствие с член 12, е подадено в
рамките на две години от влизането
в сила на Споразумението, правата в
резултат на Споразумението се придобиват от влизането му в сила или
от датата на придобиване на право на
пенсия, обезщетение за наследниците
или за инвалидност, ако датата е след
влизането в сила на Споразу мениет о, неза виси мо о т разпоредби т е на
законодателството на която и да е от
Договарящите страни във връзка със
загубата на права;
г) о безщетение, което е било отказано, намалено или спряно поради гражданство
или място на пребиваване, по искане
на заинтересованото лице, се отпуска
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или възобновява считано от влизането
в сила на Споразумението;
д) о безщетение, отпуснато преди влизането в сила на Споразумението, ще бъде
преразгледано по искане на заинтересованото лице; може да бъде преразгледано също така по служебен път; ако
преразглеждането води до намаляване
на обезщетението в сравнение с предоставеното преди влизането в сила
на Споразумението, обезщетението се
запазва в предишния размер;
е) а ко искането, посочено в букви г) и д) от
тази алинея, е подадено в срок две години
от влизането в сила на Споразумението,
правата, създадени с него, се придобиват
от влизането му в сила независимо от
разпоредбите на законодателството на
която и да е от Договарящите страни
във връзка със загубата на права;
ж) а ко искането, посочено в букви г) и
д) от тази алинея, е подадено след
изтичането на срока от две години от
влизането в сила на Споразумението,
правата, които не са били загубени, се
придобиват от датата на искането, подчинено на по-благоприятни разпоредби
в приложимото законодателство.
3. За целите на член 8 едно лице се счита
за командировано само от влизането в сила
на Споразумението.
Член 28
Влизане в сила и срок на действие
на Споразумението
1. Споразумението влиза в сила на първия
ден от четвъртия месец, следващ месеца, в
който Договарящите страни си разменят официални ноти, удостоверяващи, че са изпълнени
всички вътрешни процедури, необходими за
влизането в сила на Споразумението. Споразумението се сключва за неопределен период
от време.
2. Споразумението може да бъде прекратено от една от Договарящите страни чрез
уведомление до другата Договаряща страна.
След получаването на такова уведомление
Споразумението изтича на 31-вия ден на месец
декември, следващ датата на уведомлението
с най-малко дванадесет месеца.
3. В случай че Споразумението бъде прекратено, всички права, придобити от лице, в
съответствие с неговите разпоредби, остават
в сила. Споразумението продължава да се
прилага по отношение на всички лица, кои
то преди неговото прекратяване са подали
заявления за права и биха придобили тези
права по силата на Споразумението, ако то
не е било прекратено.
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В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това от своите
правителства, подписаха настоящото Споразумение.
Подписано в гр. Квебек на 19 септември
2019 г. в два екземпляра на български и френски
език, като и двата текста имат еднаква сила.
За Република България:
Светлана СтойчеваЕтрополски,
посланик на
Република България
в Канада
6197

За Квебек:
Надин Жиро,
министър на
международните
отношения и
франкофонията

АДМИНИСТРАТИВНО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за изпълнение на Споразумението в сферата
на социалната сигурност между Република
България и Квебек
(Одобрено с Решен ие № 557 о т 27 юл и
2015 г. на Министерския съвет. В сила от
1 септември 2020 г.)
Компетентният орган на Република България
и
Компетентният орган на Квебек,
Като се има предвид член 16 от Споразумението в сферата на социалната сигурност
между Република България и Квебек,
Се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
В настоящото Административно споразумение:
а) т ерминът „Споразумение“ означава Споразумението в сферата на социалната
сигурност между Република България
и Квебек;
б) т ерминът „обичайно пребиваване на
лицето“ по отношение на Република
България е мястото, където се намира
центърът на интересите на съответното
лице въз основа на цялостна оценка на
цялата налична информация относно
релевантните факти, които могат да
включват, според случая:
i) п родължителността и непрекъснатото
пребиваване на територията;
ii) положението на лицето, включително:
1. е стеството и специфичните характеристики на извършваните дейности;
2. с емейното му положение и роднинските му връзки;
3. у пражняването на дейности, за които не се получава възнаграждение;
4. ж и л и щ но т о м у положен ие, по специа лно доколко е постоянен
характерът му;
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5. Д
 оговарящата страна, в която се
смята, че лицето пребивава за целите на данъчното облагане;
в) в сички други термини имат значението,
дадено им в член 1 от Споразумението.
Член 2
Органи за връзка и компетентни институции
В съответствие с разпоредбите на член 16,
алинея 2 от Споразумението:
а) п о отношение на Квебек определеният
орган за връзка е Бюрото по спогодби
в сферата на социалната сигурност на
пенсионния орган на Квебек или всяка
друга служба, която правителството на
Квебек може впоследствие да определи;
б) п о отношение на Република България
определените органи за връзка и компетентните институции са:
i) Н ационалният осигурителен институт
за пенсиите от държавното обществено
осигуряване за осигурителен стаж и
възраст, за инвалидност поради общо
заболяване, както и наследствените
пенсии, получени от горепосочените
пенсии;
ii) Н ационалната агенция за приходите
за прилагане на членове от 6 до 11
от Споразумението и член 3 от Административното споразумение.
Член 3
Удостоверение за приложимо законодателство
1. За целите на членове 7, 8 и 11 от Споразумението, когато дадено лице остава подчинено
на законодателството на едната Договаряща
страна по време на работа на територията на
другата Договаряща страна, удостоверение за
приложимо законодателство се издава:
а) о т органа за връзка на Квебек, когато
лицето остава подчинено на законодателството на Квебек;
б) о т компетентната институция на Република България, когато лицето остава
подчинено на законодателството на
Република България.
2. Органът за връзка или компетентната
институция, която издава удостоверението за
приложимо законодателство, изпраща копие
от удостоверението на другия орган за връзка или компетентна институция, посочени в
алинея 1, на заинтересованото лице или ако
е приложимо, на работодателя на това лице.
3. За целите на член 8, алинея 2 и член 11
от Споразумението удължаване на периода на
командироване над 60 месеца или изключение
от разпоредбите за приложимо законодателство трябва да е резултат от съвместно споразумение между компетентната институция
на Република България и органа за връзка
на Квебек.
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Член 4
Обезщетения

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ

1. За целите на част III от Споразумението
заявление за обезщетение съгласно Споразумението може да бъде подадено в органа за
връзка или компетентната институция на всяка
една от Договарящите страни или в компетентната институция на Договарящата страна,
чието законодателство се прилага, заедно с
необходимите придружаващи документи.
2. Когато заявлението за обезщетение,
посочено в алинея 1, е подадено в орган за
връзка или компетентна институция, този орган или институция препраща заявлението до
компетентната институция на Договарящата
страна, чието законодателство се прилага, заедно с копия от необходимите придружаващи
документи, които са заверени като автентични
копия на оригиналите.
3. Копие на заявлението и приложените
документи се съхраняват от органа за връзка или компетентната институция, където е
било подадено първоначално заявлението и,
при поискване, копие от тези документи се
предоставя на компетентната институция на
другата Договаряща страна.
4. Формуляр за връзка, в който са посочени
придобитите осигурителни периоди, трябва
да придружава заявлението и приложените
документи, посочени в настоящия член.
5. Ако това бъде поискано от органа за
връзка или компетентната институция на
Договарящата страна, органът за връзка или
компетентната институция на другата Договаряща страна посочва върху формуляра за
връзка осигурителните периоди, признати
съгласно законодателството, което тя прилага.
6. Веднага след като вземе решение по
заявление съгласно прилаганото от нея законодателство, компетентната институция уведомява заявителя за решението и го информира
за възможностите и сроковете за обжалване,
както е предвидено в законодателството; тя
също уведомява органа за връзка или компетентната институция на другата Договаряща
страна, като използва формуляра за връзка.
7. Когато компетентната институция на
една от Договарящите страни констатира
промяна в положението на бенефициера, в
частност по отношение на гражданско състояние и смърт, както и че тази промяна
може да засяга правото на бенефициера на
обезщетение съгласно законодателството на
другата Договаряща страна, тя информира за
това компетентната институция на тази друга
Договаряща страна посредством обмен на
формуляри. Форматът, съдържанието и условията за обмен на формулярите се договарят
между компетентните институции.

Член 5
Възстановяване на разходи между
институциите
1. За целите на член 24 от Споразумението
в края на всяка календарна година, когато
компетентната институция на едната Договаряща страна е извършила проверки от името
и за сметка на компетентната институция на
другата Договаряща страна, компетентната
институция на първата Договаряща страна
препраща на органа за връзка на другата
Договаряща страна искане за възстановяване
на такси във връзка с проверките, извършени
през годината, като посочва дължимата сума.
2. Дължимите суми трябва да бъдат платени
по време на полугодието, следващо датата на
получаване на исканията за възстановяване,
отправени в съответствие с разпоредбите на
алинея 1.
Член 6
Формуляри
Образецът на удостоверение за приложимо
законодателство, както и необходимите формуляри за прилагането на Споразумението и
настоящото Административно споразумение
са утвърдени по взаимно съгласие от органите
за връзка или от компетентните институции
на двете Договарящи страни.
Член 7
Статистически данни
Органите за връзка на двете Договарящи
страни обменят статистически данни в договорения формат относно плащания към бенефициерите за целите на прилагането на част III
от Споразумението през всяка календарна
година. Тези данни включват броя на бенефициерите и общата сума на обезщетенията
по категория.
Член 8
Влизане в сила и продължителност
Административното споразумение влиза
в сила в същия ден като Споразумението и
неговата продължителност ще бъде същата
като тази на Споразумението.
Подписано в гр. Квебек на 19 септември
2019 г. в два екземпляра на български и френски
език, като и двата текста имат еднаква сила.
За компетентния
орган на Република
България:
Светлана СтойчеваЕтрополски,
посланик на Република
България в Канада
6198

За компетентния
орган на Квебек:
Надин Жиро,
министър на
международните
отношения и
франкофонията

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда
за предоставяне на финансови средства на
представителните сдружения на потребителите от държавата (обн., ДВ, бр. 82 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 5 от 2012 г., бр. 96 от 2014 г.;
изм., бр. 26 от 2015 г. и бр. 22 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Не могат да заемат ръководни длъжности в управителните органи на сдруженията
на потребителите:
1. служители в държавните органи и в органите на местното самоуправление и местната
администрация, които осъществяват функции
по защита на потребителите;
2. производители, вносители, търговци и
доставчици;
3. лица, които заемат ръководна или контролна длъжност в търговско дружество или
кооперация;
4. лица, които заемат ръководна длъжност
в политическа партия или организация.“
§ 2. В чл. 4 в основния текст след думите
„извършени от тях“ се добавя „неикономически“.
§ 3. Членове 5, 6 и 7 се отменят.
§ 4. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на икономиката може да
открие процедура за финансиране на представителните сдружения на потребителите
със своя заповед, издадена до 15 март на
съответната година.“
2. В ал. 3 след думите „подраздел „Сдружения на потребителите“ запетаята се заменя с
точка и думите до края се заличават.
§ 5. В чл. 9, ал. 2 след думите „актуална
банкова сметка на сдружението“ се поставя
запетая и се добавя „единен идентификаци
он ен код“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думите „действа изключително в
защита на интересите на потребителите“ се
заменят с „отговаря на изискванията на чл. 3,
ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 по образец съгласно
приложение № 5“;
в) в т. 3 думите „и печат“ се заличават;
г) в т. 4 думите „чл. 3, т. 4 и 5;“ се заменят
с „чл. 3, ал. 2 по образец съгласно приложение № 6;“
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д) точка 5 се отменя.
2. В ал. 2 думите „посочени в чл. 6 и 7“ се
заменят с „посочени в чл. 11б и 11в“.
3. В ал. 3:
а) в основния текст след думите „постигнатите резултати“ се добавя „през предходната
година“;
б) в т. 1 в края се добавя „през предходната
година и доказателства за извършени действия
по висящи производства през предходната година (молби, жалби, протоколи от проведени
заседания и т.н.);“
в) в т. 7 думите „през последната една
година“ се заличават.
§ 7. В чл. 11 се създава ал. 4:
„(4) Заявления, които са подадени след
изтичане на крайния срок или в незапечатан,
прозрачен или скъсан плик, не подлежат на
разглеждане и не участват в процедурата.“
§ 8. В глава трета „ПРОЦЕДУРА ПО ФИНАНСИРАНЕ“ се създават чл. 11а, 11б и 11в:
„Чл. 11а. (1) Финансирането за извършените
дейности по чл. 4 се осъществява съобразно
следните критерии:
1. обем на извършената от сдруженията
на потребителите работа в интерес на потребителите;
2. обществено значение на извършената
работа в интерес на потребителите.
(2) Тежестта на критериите по ал. 1 e определена в приложение № 1.
Чл. 11б. Обемът на извършената работа
в интерес на потребителите се определя от
следните показатели:
1. брой заведени искове за защита на
колективните интереси на потребителите
през предходната година и/или предприети
действия по висящи производства през предходната година:
а) искове по чл. 186, ал. 1 от Закона за
защита на потребителите за преустановяване
или за забрана на действия или търговски
практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;
б) искове по чл. 188, ал. 1 от Закона за
защита на потребителите за обезщетяване на
вреди, причинени на колективните интереси
на потребителите, и искове по чл. 189, ал. 1 от
Закона за защита на потребителите за обезщетение на претърпените от потребителите
вреди, когато са причинени вреди на двама
или повече потребители;
2. проведени информационни дейности
и/или кампании:
а) брой на проведените информационни
дейности и/или кампании;
б) мащабност на проведените информационни дейности и/или кампании;
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3. издавани списания и специализирани
издания и/или публикации на потребителска
тематика:
а) брой на издаваните списания, специализирани издания и/или брой публикации;
б) тираж на издаваните списания и специализирани издания и/или публикации;
4. оказване на съдействие за уреждане на
потребителски спорове чрез:
а) участие в работата на помирителните
комисии;
б) пода дени о т сд ру жен иет о си г на л и,
жалби и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на
потребителите.
Чл. 11в. Общественото значение на работата в интерес на потребителите се определя
в зависимост от:
1. участия на представители на сдружението
в заседания на консултативни органи, имащи
отношение към защита на потребителите, и
представяне на предложения, становища и
проекти в тези органи;
2. предложения и становища по теми,
доку менти и проекти на нормативни актове, имащи отношение към защитата на
потребителите, направени пред органи на
държавната власт;
3. поддържането на актуална интернет
страница, съдържаща информация за потребителите;
4. функционирането на приемни за предоставяне на съвети и информация на потребителите през последната една година;
5. осъществените образователни дейности
и/или кампании в областта на защита на
потребителите;
6. извършени сравнителни тестове и проучвания на стоки и услуги, предлагани на
българския пазар.“
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с доклад за извършените дейности за защита на потребителите
и отчет за разходване на предоставените от
държавата средства по форма и образец, утвърден за съответната година от министъра
на икономиката, придру жени с подробна
обяснителна записка по видове разходи“ се
заменят със „съгласно образци на годишен
отчет за касово изпълнение/обяснителна записка и доклад за отчитане на финансовите
разходи от представителните сдружения на
потребителите, у твърдени със заповед на
министъра на икономиката“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Към документите по ал. 1 се прилага
декларация по образец съгласно приложение
№ 7 от представляващия сдружението, че
отчетените дейности за съответната година
са неикономически дейности и не са били

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

финансирани или съфинансирани със средства
от други източници.“
§ 10. В приложение № 1 към чл. 5, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Приложение № 1 към чл. 5,
ал. 2“ се заменят с „Приложение № 1 към
чл. 11а, ал. 2“.
2. В раздел І, т. 1:
а) в основния текст накрая думата „годината“ се заменя с „предходната година и/или
предприети действия по висящи производства
през предходната година“;
б) в буква „а“ накрая цифрата „6“ се заменя с „8“;
в) в буква „б“ след думите „причинени на
колективните интереси на потребителите“ се
добавя „и искове по чл. 189, ал. 1 от Закона
за защита на потребителите за обезщетение
на претърпените от потребителите вреди, когато са причинени вреди на двама или повече
потребители“, а цифрата „5“ се заменя с „8“;
г) буква „в“ се отменя.
§ 11. В приложение № 2 към чл. 9, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Навсякъде в приложението думите „Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и
реда за предоставяне на финансови средства
на сдружения на потребителите от държавата“ се заменят с „Наредба № РД-16-1117 от
2010 г. за условията и реда за предоставяне
на финансови средства на представителните
сдружения на потребителите от държавата“.
2. В заглавието след думите „в процедура
за финансиране на“ се добавя „представителните“, след ду мите „наименование на
сдружението“ се поставя запетая и се добавя „ЕИК“, а след думата „факс“ се добавя
„и/или електронен адрес“.
3. След думите „Заявявам воля за участие
в процедура за финансиране на“ се добавя
„представителните“.
4. Точки 1, 2, 3 и 6 се отменят.
5. Забележката се заличава.
§ 12. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „наименование на сдружението“ се поставя запетая и се добавя
„ЕИК“, а след думата „факс“ се добавя „и/
или електронен адрес“.
2. В раздел I:
а) в основния текст накрая се добавя „през
предходната година“;
б) в т. 1:
аа) в основния текст накрая думите „през
годината“ се заменят с „и/или предприети
действия по висящи производства“;
бб) в буква „б“ в края се добавя „и искове
по чл. 189, ал. 1 от Закона за защита на потребителите за обезщетение на претърпените
от потребителите вреди, когато са причинени
вреди на двама или повече потребители“;
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вв) буква „в“ се отменя.
3. В раздел II:
а) в основния текст накрая се добавя „през
предходната година“;
б) в т. 1 думите „през годината“ се заличават;
в) в т. 3 думите „през последната година“
се заличават.
4. В раздел III думите „и печат“ се заличават.
§ 13. Създава се приложение № 5 към
чл. 10, ал. 1, т. 2:

§ 14. Създава се приложение № 6 към
чл. 10, ал. 1, т. 4:

„Приложение № 5
към чл. 10, ал. 1, т. 2

Долуподписаната/ият ………….........................
..................................................……...............…………,
ЕГН ....................................., в качеството си на
представляващ/а /член на Управителния съвет
на сдружение …………………………………………….., ЕИК
…………………………………, със седалище и адрес на
управление: ………………………………………………………….,
на основание чл. 10, ал. 1, т. 4 във връзка
с чл. 3, ал. 2 от Наредба № РД-16-1117 от
2010 г. за условията и реда за предоставяне
на финансови средства на представителните
сдружения на потребителите от държавата

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 10, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 3, ал. 1,
т. 1, 2, 4, 5 и 6 от Наредба № РД-16-1117 от
2010 г. за условията и реда за предоставяне
на финансови средства на представителните
сдружения на потребителите от държавата
Долуподписаната/ият ………….........................
..................................................……...............…………,
ЕГН ....................................., в качеството си на
представляващ/а сдружение …………………………
…………...............…….., ЕИК …………………………………,
със седалище и адрес на управление: ……………
…………………………………..............................………………..,
на основание чл. 10, ал. 1, т. 2 във връзка
с чл. 3, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 6 от Наредба
№ РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда
за предоставяне на финансови средства на
представителните сдружения на потребителите
от държавата
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен сдружение:
– не излъчва и не разпространява под каквато и да е форма (в свои публикации или
съобщения за пресата, срещу или без заплащане) рекламни съобщения или послания
от други източници, които могат да нарушат
независимостта му;
– действа изключително в защита интересите на потребителите;
– не е свързано с определена политическа
партия;
– е икономически независимо от производители, вносители, търговци и доставчици;
– е вписано в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел, воден от Агенцията
по вписванията към министъра на правосъдието, като сдружение за осъществяване на
общественополезна дейност.
Известно ми е, че за декларирани от мен
неверни данни нося отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ………
Декларирал/а: …………………………………
(подпис)“

„Приложение № 6
към чл. 10, ал. 1, т. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 10, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 3, ал. 2
от Наредба № РД-16-1117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови
средства на представителните сдружения на
потребителите от държавата

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
– не съм служител в държавни органи и/
или в орган на местното самоуправление и
местната администрация, които осъществяват
функции по защита на потребителите;
– не съм производител, вносител, търговец
и/или доставчик;
– не заемам ръководна или контролна длъжност в търговско дружество или кооперация;
– не заемам ръководна длъжност в политическа партия или организация.
Известно ми е, че за декларирани от мен
неверни данни нося отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ………
Декларирал/а: …………………………………
(подпис)“
§ 15. Създава се приложение № 7 към
чл. 18, ал. 2:
„Приложение № 7
към чл. 18, ал. 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 18, ал. 2 от Наредба № РД-16-1117 от
2010 г. за условията и реда за предоставяне
на финансови средства на представителните
сдружения на потребителите от държавата
Долуподписаната/ият ………….........................
..................................................……...............…………,
ЕГН ....................................., в качеството си на
представляващ/а сдружение …………………………
…………...............…….., ЕИК …………………………………,
със седалище и адрес на управление: ……………
…………………………………..............................………………..,
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на основание чл. 18, ал. 2 от Наредба № РД-161117 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на представителните
сдружения на потребителите от държавата
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Отчетените дейности за ……….. г.:
– са неикономически дейности, и
– не са били финансирани или съфинансирани със средства от други източници.
Известно ми е, че за декларирани от мен
неверни данни нося отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.
Дата: ………
Декларирал/а: …………………………………
(подпис)“
Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лъчезар Борисов
6164

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАРЕДБА № 19
от 11 август 2020 г.

за придобиване на квалификация по професията „Инструктор-декоратор“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя държавният образователен стандарт (ДОС) за придобиването на квалификация по професията
811120 „Инструктор-декоратор“ от област на
образование „Услуги на личността“ и професионално направление 811 „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг“ съгласно Спи-
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съка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона
за професионалното образование и обучение.
Чл. 2. Държавният образователен стандарт за придобиването на квалификация по
професията 811120 „Инструктор-декоратор“
съгласно приложението към тази наредба
определя изискванията за придобиването на
четвърта степен на професионална квалификация за специалността 8111201 „Декорация
на органични материали“.
Чл. 3. Въз основа на ДОС по чл. 1 и рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 4 от Закона
за професионалното образование и обучение
се разработват учебни планове за лица, навършили 16 години, и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
Раздел II
Съдържание на държавния образователен
стандарт
Чл. 4. (1) Държавният образователен стандарт по чл. 1 определя изискванията към
кандидатите, описанието на професи ята,
единиците резултати от ученето, изискванията
към материалната база и изискванията към
обучаващите.
(2) Държавният образователен стандарт за
придобиване на квалификация по професията 811120 „Инструктор-декоратор“ включва
общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка с необходимите професионални компетентности, които гарантират
на обучаемия възможността за упражняване
на професията след завършване на обучението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 22, ал. 6 във връзка с ал. 2, т. 6 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Вълчев
Приложение
към чл. 2

Държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията
„Инструктор-декоратор“
Професионално направление:
811

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Наименование на професията:
811120

Инструктор-декоратор

Специалност:
8111201

Декорация на органични материали

Степен на професи
Ниво по
онална квалификация:
НКР
4

5

Ниво по
ЕКР
5
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1. Изисквания към кандидатите
1.1. Изисквания към кандидатите за входящо
минимално образователно и/или квалификационно равнище за придобиване на степен
на професионална квалификация съгласно
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПОО)
За придобиване на четвърта степен на
професионална квалификация по професия
та „Инструктор-декоратор“ от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., посл.
изм. със Заповед № РД-09-826 от 24.04.2020 г.)
изискванията за входящото минимално образователно равнище за лица, навършили
16 години, е завършено средно образование.
Здравословното състояние на кандидата
се удостоверява с медицински документ, доказващ, че професията, по която желае да се
обучава, не му е противопоказна.
1.2. Валидиране на професионални знания,
умения и компетентности
Придобиването на квалификация по професията „Инструктор-декоратор“ – четвърта
степен на професионална квалификация или
по част от нея, чрез валидиране на придобити с неформално или информално учене
резултати от ученето се осъществява съгласно
Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за
валидиране на професионални знания, умения
и компетентности, издадена от министъра на
образованието и науката (ДВ, бр. 96 от 2014 г.).
2. Описание на професията
2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на
труд, оборудване и инструменти, изисквания
за упражняване на професията, определени в
законови и подзаконови актове (здравословно
състояние, правоспособност и др.)
Упражняването на професията „Инструктор-декоратор“ – четвърта степен на професионална квалификация, изисква задълбочени
практически и теоретични познания за видовете декориране в различните култури, педагогически умения и подход, както и умение
за водене на диалог на български и на чужд
език. Инструктор-декораторът трябва да може
да преценява според уменията и сръчността
на обучаващия се какъв индивидуален подход
е необходимо да приложи за придобиването
на съответните умения, както и да разработи
индивидуална програма за професионално
обучение.
Педагогическите дейности на инструктора по карвинг са свързани с организацията,
подготовката и провеждането на процеса на
обучение, с изпълнението на програмата за
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обучение и оценяването на постиженията на
обучаваните.
При под г о т овк ата на у чебн и я п роцес
инструктор-декораторът се запознава с изискванията към учебните планове, учебните
програми и учебното съдържание, определя
целите и подцелите на програмата, подбира
учебното съдържание, избира форми, методи
и средства на обучение, структурира учебното съдържание, планира отделните занятия
по теми.
За реализацията на учебната програма
инструктор-декораторът организира у чебната с реда, и ден т ифи ц и ра ос обенос т и т е
на различните групи обучавани, определя
целите и задачите на занятието, организира
и контролира самостоятелната работа на
обучаваните.
За оценяване постиженията на обучаваните той разработва критерии за оценка на
теоретичните знания, критерии за оценка на
практическите умения, познава и прилага
методи за проверка и за обратна връзка.
Инструктор-декораторът трябва да познава много добре дейностите по изработване
на карвинг-декорации – да подбира продук
тите, да познава начина на съхраняването
им и тяхното разпределяне според вида им.
В процеса на обучение той трябва да запознае обучаващите се с техниките на рязане,
предимно използването на тай-нож, с подбора
на подходящите инструменти (при необходимост) за гравиране на продуктите, да осигури
спазването на всички стъпки на технологията
на изработване на декорации, да следи за
спазването на изискванията за безопасност
на обучаваните по време на практическите
занятия. По време на работа е задължително
да се грижи за предотвратяване на разхищението на продуктите. След изготвяне на
композицията той преценява позиционирането
на елементите в съответствие с изискванията
за безопасност.
Декорирането е трудова дейност, която
изисква време и търпение, затова е важно
инструктор-декораторът да умее правилно да
разпределя времето за обучение.
Той трябва да притежава творчески, педагогически и естетически подход, лична
дисциплинираност, организираност, креативност, прецизност и оперативност; трябва да
умее да разпределя средства и да обезпечава
дейностите с необходимите човешки, финансови, материално-технически и информационни ресурси – да съставя бюджет, да
изготвя финансова документация, справки
и отчети в сферата на професионалната си
компетентност.
При изпълнение на служебните задължения
трябва да осъществява комуникация на чужд
език, както и да ползва специализирана ли-
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тература от различни източници – интернет,
каталожна литература и др.
И нс т ру к т ор -декорат ор ът п ред вари т елно подбира и подготвя различните видове
органични прод у к т и и дру ги материа ли,
необходими за изготвяне на съответната
тематична композиция. По време на практическите занятия (предимно при кетъринг
декорация и скулптура) може да се използват следните инструменти: основен нож за
работа – „тай-нож“, различни по големина
ножове тип „Орлов нокът“, различни видове
и размери длета за карвинг, специални лъжички за издълбаване и оформяне на перли,
инструмент за спирали, форми за изрязване,
специфични за скулптурата инструменти и
др. Полага грижи за правилното използване,
почистване и съхранение на работния инвентар. Той също така съблюдава в процеса
на работа добрите производствени практики
(ДПП), добрите хигиенни практики (ДХП) и
системата за безопасност на храните, основана на методите и принципите на НАССР
„Анализ на опасностите и контрол на критичните точки“.
При изработване на композиции с лед
са необходими: алуминиеви плоскости за
за леп ва не, бензи нова резач к а, ра з л и ч н и
по видове и размери електрически фрези
и длета, обикновени длета за лед, горелка,
хладилна камера за съхранение, система за
оттичане на леда.
2.2. Възможности за продължаване на
професионалното обучение
Лицата, придобили четвърта степен на
квалификация по професията „Инструктордекоратор“, могат да продължат обучението
си за придобиване на професионална квалификация и по други професии/специалности
от професионално направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“, ако
отговарят на условията за входящо минимално
образователно равнище, регламентирано в
Закона за професионалното образование и
обучение (ЗПOО) и в Рамковите програми.
При обучението единиците резултати от ученето по общата професионална подготовка
и по отрасловата професионална подготовка
се зачитат.
За поддържане и повишаване на професи
оналната си квалификация инструктор-декораторът е необходимо периодично да посещава
различни обучения, семинари, изложения,
състезания и други с цел проследяване на
тенденциите за развитие в карвинга, организирани у нас и в чужбина.
2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация
на професиите и длъжностите (НКПД – 2011)
в Република България, утвърдена със Заповед
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№ РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра на
труда и социалната политика, посл. изм. и
доп. със Заповед № РД-01-815 от 23.12.2019 г.
Придобилите четвърта степен на професионална квалификация по професията
„Инструктор-декоратор“ могат да постъпват
на работа на следните длъжности: 5169-3007
Инструктор, 2359-2045 Майстор, учебно производство от НКПД – 2011, както и на други
длъжности, допълнени при актуализирането
на НКПД.
3. Единици резултати от ученето (ЕРУ)
3.1. Списък на единиците резултати от учене
(ЕРУ) и резултати от учене (РУ) по видове
професионална подготовка
ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с четвърта
степен на професионална квалификация от
СППОО
ЕРУ 1. Здравословни и безопасни условия
на труд (ЗБУТ)
1.1. РУ Създава организация за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
на работното място
1.2. РУ Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност
по опазване на околната среда
1.3. РУ Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации
ЕРУ 2. Икономика
2.1. РУ Познава основите на пазарната
икономика
2.2. РУ Познава основните характеристики
на фирменото управление
ЕРУ 3. Предприемачество
3.1. РУ Познава основите на предприемачеството
3.2. РУ Формира предприемаческо поведение
3.3. РУ Разработва бизнес план
ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално направление 811 „Хотелиерство,
ресторантьорство и кетъринг“
ЕРУ 4. Комуникация и чужд език
4.1. РУ Общува ефективно в работния екип
4.2. РУ Води ефективна бизнес комуникация
4.3. РУ Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност
ЕРУ 5. Използване на информационни и
комуникационни технологии (ИКТ) в професионалната си дейност
5.1. РУ Обработва информация с ИКТ
5.2. РУ Комуникира с ИКТ
5.3. РУ Формира цифрово съдържание с ИКТ
5.4. РУ Осигурява сигурност при работата
с ИКТ
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5.5. РУ Решава проблеми при работата с
ИКТ
ЕРУ 6. Организация на работния процес
6.1. РУ Организира работния процес
6.2. РУ Отговаря за разпределението на
дейностите в работния процес
ЕРУ 7. Хотелиерство, ресторантьорство
и кетъринг
7.1. РУ Отговаря за организацията на декорацията за съответното събитие съвместно
с възложител
7.2. РУ Отговаря за организацията на кетъринг/карвинг услугите според конкретното
събитие
ЕРУ 8. Консултира и обслужва възложители
8.1. РУ Консултира възложители
8.2. РУ Обслужва възложители
ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Декорация на органични материали“
ЕРУ 9. Основни педагогически изисквания
в процеса на обучение на възрастни и деца
9.1. РУ Прилага основните педагогически
методи в процеса на обучение на възрастни
и деца
9.2. РУ Прилага диференциран подход
спрямо индивидуалните нужди на обучаемия
ЕРУ 10. Организация на учебния процес
и на учебната среда
10.1. РУ Планира и организира учебния
процес
10.2. РУ Спазва установените правила за
поддържане и съхранение на учебна документация
10.3. РУ Организира учебната среда
10.4. РУ Прилага класически и съвременни
методи на обучение
10.5. РУ Прилага информационни технологии в обучението
10.6. РУ Оценява постигнатите резултати
на обучаемите
ЕРУ 11. Методи на преподаване, свързани
с изработване на кетъринг декорация
11.1. РУ Прилага методи на преподаване,
свързани с основните принципи и техники на
работа в кетъринга/карвинга
11.2. РУ Прилага методи на преподаване,
свързани с изработване на декорация при
украсяване на чинии и плата
11.3. РУ Прилага методи на преподаване,
свързани със спецификата на продуктите за
декорация
11.4. РУ Прилага методи на преподаване,
свързани с извършване на правилен подбор
на продуктите, съобразно поставената задача
и условия
11.5. РУ Прилага методи на преподаване
по отношение на съхранение и поддържане
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на продукти по време на предварителната
подготовка, процеса на работа и готовите
произведения
ЕРУ 12. Методи на преподаване, свързани
с изработване на класически карвинг
12.1. РУ Прилага методи на преподаване
за изработване на карвинг декорация
12.2. РУ Прилага методи на преподаване,
свързани с изработване на класически карвинг
12.3. РУ Прилага методи на преподаване,
свързани със спецификата на продуктите за
декорация
12.4. РУ Прилага методи на преподаване
за подбор на продуктите
12.5. РУ Прилага методи на преподаване
за използване на техники за гравиране и
аранжиране на класически карвинг
12.6. РУ Прилага методи на преподаване,
свързани с предлагане на композиционни и
тематични решения в карвинг декорирането
12.7. РУ Прилага методи на преподаване,
свързани със съхранение и поддържане на
предварителната, по време на работа и готовата продукция
ЕРУ 13. Методи на преподаване, свързани
с изработка на скулптури
13.1. РУ Прилага методи на преподаване
за основите на карвинга
13.2. РУ Прилага методи на преподаване
за класически карвинг
13.3. РУ Прилага методи на преподаване
за спецификата на продуктите за декорация
13.4. РУ Прилага методи на преподаване
за използване на различни техники за декориране при изработка на скулптури
13.5. РУ Прилага методи на преподаване
за правилен подбор на продуктите съобразно
поставената задача и условия
13.6. РУ Прилага методи на преподаване
за комбиниране на флорални, геометрични
мотиви и различни релефи при оформянето
на детайли в скулптурите
13.7. РУ Прилага методи на преподаване за
изработване на скулптури от сирена/кашкавал
13.8. РУ Прилага методи на преподаване
за изработване на скулптури от лед
13.9. РУ Прилага методи на преподаване
за съхранение и поддържане на скулптурните
произведения по време на всички етапи на
изработването им
ЕРУ 14. Методи на преподаване на карвинг
за деца
14.1. РУ Прилага педагогически подход при
преподаване на карвинг за деца
14.2. РУ Прилага методи на преподаване
за декориране на храни на деца
3.2. Описание на единиците резултати от
учене (ЕРУ)
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ЕРУ по обща професионална подготовка – единна за всички професии с четвърта степен
на професионална квалификация от СППОО
ЕРУ 1
Наименование на единицата:

Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Ниво по Национална квалифи- 5
кационна рамка (НКР):
Ниво по Европейска квалифи- 5
кационна рамка (ЕКР):
Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 1.1:

Създава организация за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на работното място

Знания

• Н
 азовава разпоредбите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
• Познава основните елементи на организацията за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
• О бяснява рисковете за здравето и безопасността при извършваната
трудова дейност и при трудовите дейности, свързани с конкретната
професионална квалификация
• О писва необходимите мерки за защита и средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд
• Н азовава разпоредбите за провеждане на инструктаж на работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд

Умения

• К
 онтролира процеса по изготвяне на инструкции за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
• О рганизира извършването на трудовите дейности при спазване на
нормативните разпоредби за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• И звършва контрол (при необходимост) на изпълнението на трудовите дейности при спазване на разпоредбите за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд
• И нструктира работещите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
• Разпознава рисковете за здравето и безопасността при различни
трудови дейности
• И зползва средствата за сигнализация и маркировка за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд

Компетентности

• У
 частва в създаването на организация за осигуряване на безопасни
условия на работа
• Проявява отговорност към останалите участници в трудовия процес
• Предприема мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване
на рисковете за здравето и за безопасност на работното място при
различните трудови дейности

Резултат от учене 1.2:

Участва в създаването на организация за осъществяване на превантивна дейност по опазване на околната среда

Знания

• Н
 азовава разпоредбите за опазване на околната среда при конкретната трудова дейност
• О бяснява рисковете от замърсяване на околната среда при конкретната трудова дейност и при свързаните трудови дейности
• О писва основните изисквания за разделно събиране на отпадъци
• Н азовава разпоредбите за съхранение, използване и изхвърляне
на продукти

Умения

• О
 рганизира и контролира сортирането/съхраняването/изхвърлянето
на продукти, материали, консумативи и др. при спазване технологията за събиране и рециклиране

Компетентности

•
•
•
•

 ритежава екологично съзнание за опазване на околната среда
П
А нализира причините за екологично замърсяване
Участва в разработването на правила за опазване на околната среда
С леди за спазване на изискванията и правилата за опазване на
околната среда
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Резултат от учене 1.3:

Създава организация за овладяването на рискови и аварийни ситуации

Знания

• Н
 азовава нормативните разпоредби за осигуряване на аварийна
безопасност
• Описва основните изисквания за осигуряване на аварийна безопасност
• О бяснява стъпките за действия при аварии и аварийни ситуации
• О бяснява видовете травми и методите за оказване на първа помощ
• О писва реда за разследване на трудови злополуки

Умения

• И
 зползва терминологията за описване на аварийните ситуации
• С ъздава организация за осъществяване на контрол по спазване
мерките за пожарна и аварийна безопасност
• Координира действията на работния екип при аварии и опасни
ситуации
• Разпознава опасните ситуации, които могат да възникнат по време
на работа
• О казва първа помощ на пострадали при авария
• И зброява основните рискове, които могат да доведат до аварии и
аварийни ситуации
• О казва първа помощ на пострадали при авария

Компетентности

• О
 рганизира овладяването на възникнал пожар и/или авария, в съответствие с установените вътрешнофирмени правила за пожарна
и аварийна безопасност
• А ктуализира вътрешнофирмените правила за пожарна и аварийна
безопасност

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
Владее теоретични знания за:
• х игиенните норми
• з дравословните и безопасни условия на труд на работното място
• п ревантивната дейност за опазване на околната среда
• овладяването на аварийни ситуации и оказването на първа помощ
на пострадали
За средство 2:
• В зема бързо най-адекватно решение при зададената рискова ситуация
• Вярно и точно определя необходимите действия за оказване на
първа помощ

ЕРУ 2
Наименование на единицата:

Икономика

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 2.1:

Познава основите на пазарната икономика

Знания

• О
 бяснява същността на общата теория на пазарната икономика
• О писва основните икономически проблеми – оскъдност, ресурси,
избор
• З нае ролята на държавата в пазарната икономика
• О писва ролята на основните икономически субекти в бизнеса

Умения

• П
 редставя реални практически примери за управление на различни
бизнес начинания в сферата на ресторантьорството

Компетентности

• С
 пособен е да анализира реални практически примери за управление
на бизнес начинания в сферата на ресторантьорството

Резултат от учене 2.2:

Познава основните характеристики на фирменото управление
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Знания

• Д
 ефинира основите на пазарното търсене и пазарното предлагане
• О писва основните икономически понятия в контекста на фирменото управление

Умения

• О
 бяснява основни икономически понятия в контекста на фирменото управление

Компетентности

• В
 зема решения за оптимизиране на дейността като отчита икономическата обстановка в контекста на фирменото управление

Средства за оценяване:

Средство 1:
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• К азус по зададен сценарий

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• В ладее основните теоретични знания в областта на икономиката
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на проблема в зададения казус/сценарий

ЕРУ 3
Наименование на единицата:

Предприемачество

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 3.1:

Познава основите на предприемачеството

Знания

• О
 бяснява същността на предприемачеството
• Дефинира видовете предприемачески умения

Умения

• А нализира практически примери за успешно управление на фирмата

Компетентности

• Предлага нови идеи за развитие на бизнеса

Резултат от учене 3.2:

Формира предприемаческо поведение

Знания

• О
 писва характеристиките на предприемаческото поведение
• О бяснява видовете предприемаческо поведение

Умения

• П
 реценява необходимостта от промени, свързани с подобряване
на работата

Компетентности

• Предлага решения за повишаване ефективността на дейността

Резултат от учене 3.3:

Разработва бизнес план

Знания

• О
 писва основните елементи, изисквания и етапи при разработване
на бизнес план
• О бяснява факторите на обкръжаващата пазарна среда и влиянието
им върху дейността на фирмата

Умения

• А нализира възможностите за развитие на фирмата

Компетентности

• С амостоятелно или в екип разработва проект на бизнес план

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий
Средство 3:
• Разработване в екип на бизнес план на фирмата по предварително
дефинирано задание

Условия за провеждане на оце- За средства 1, 2 и 3:
няването:
• Учебен кабинет
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За средство 1:
• В ладее основните теоретични постановки в областта на икономиката и предприемачеството
За средство 2:
• Вярно, точно и мотивирано определя действията за разрешаване
на описания проблем в зададения казус/сценарий
За средство 3:
• Разработва бизнес план на фирмата според изискванията на предварително дефинираното задание

ЕРУ по отраслова професионална подготовка – единна за всички професии от професионално
направление 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“
ЕРУ 4
Наименование на единицата:

Комуникация и чужд език

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 4.1:

Общува ефективно в работния екип

Знания

• О
 писва отделните длъжности в екипа, техните взаимоотношения
и йерархични връзки

Умения

• Комуникира в работен порядък с екипа и персонала

Компетентности

• К
 омуникира ефективно с всички участници в трудовия процес
съобразно работния протокол
• Поема отговорности при работа в екип

Резултат от учене 4.2:

Води ефективна бизнес комуникация

Знания

•
•
•
•

 бяснява етичните норми на комуникацията
О
О писва правилата за вербална и невербална комуникация
Представя ефективното поведение при конфликти
О писва правилата и изискванията за делова кореспонденция

Умения

•
•
•
•

 азпознава и избягва конфликтни ситуации
Р
С ъдейства за решаване на конфликтни ситуации
В оди делова комуникация – писмена и устна
С ъбира и предлага необходимата информация за удовлетворяване
изискванията на клиентите

Компетентности

• П
 ровежда ефективна комуникация с възложители съобразно индивидуалните им характеристики
• Провежда разговор с клиенти с цел консултиране и съгласуване
на услуги
• Разбира и уважава изискванията на клиентите и защитава интересите на организацията

Резултат от учене 4.3:

Ползва чужд език, свързан с професионалната дейност

Знания

• О писва професионалната терминология на чужд език

Умения

• Ч
 ете и разбира професионални текстове на чужд език (специализирана литература, техническа документация и др.)
• Ползва чужд език при търсене на информация от интернет и други
източници
• Ползва чужд език (писмено и говоримо) при комуникация с партньори и клиенти

Компетентности

• П
 олзва чужд език на ниво, позволяващо му да осъществява ефективна комуникация по професионални теми

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Разговори на професионални теми на чужд език

Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Комуникира свободно на чужд език в учебна или работна среда
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ЕРУ 5
Наименование на единицата:

Използване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)
в професионалната си дейност

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 5.1:

Обработва информация с ИКТ

Знания

• И
 зброява интернет търсачки и мотивира избора си на определени
сред тях
• О бяснява употребата на филтри и оператори за търсене
• З нае за съществуването на невярна или подвеждаща информация
в интернет и начини за оценка на надежността є
• О бяснява същността на уеб каналите (RSS и др.) за получаване
на информация
• З нае начините за съхранение на цифрова информация на различни
електронни носители
• З нае начините за формиране на поддиректории (папки)
• З нае начините за преместване на файлове от една поддиректория
(папка) в друга
• Познава различни програми за възпроизвеждане на даден тип циф
рово съдържание (текст, изображение, аудио, видео)
• Познава различни доставчици на облачни услуги

Умения

• И
 зползва търсачка за намиране на информация, като прилага различни филтри и използва оператори за търсене (символи и други)
• И зползва уеб канали (RSS и др.) за получаване на информация
• С равнява информацията в различни източници и оценява нейната
надеждност с помощта на набор от допълващи се критерии
• З аписва и съхранява в различни формати цифрово съдържание
(текст, изображения, аудио, видео, уеб страници и др.) по класифициран начин, използвайки поддиректории (папки)
• И зползва облачни услуги за съхранение на информация
• Възпроизвежда вече записано цифрово съдържание

Компетентности

• Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при обработването на
информация

Резултат от учене 5.2:

Комуникира с ИКТ

Знания

•
•
•
•
•

Умения

•
•
•
•

Компетентности

• Демонстрира свободно владеене на ИКТ при онлайн комуникация

Резултат от учене 5.3:

Формира цифрово съдържание с ИКТ

Знания

• П
 ознава функционалностите на софтуерите за формиране и редакция на цифрово съдържание от различен тип (текст, таблици,
изображения, аудио, видео)
• Познава функционалностите на редакторите за формиране и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

 зброява доставчици на услугата електронна поща
И
И зброява софтуер за аудио- и видеоразговори
И зброява доставчици на услуги за споделяне на файлове
О бяснява принципите за онлайн пазаруване и плащане
И зброява онлайн общности (социални мрежи), създадени за обмен
на знания и опит в областта на професията
• О бяснява употребата на електронен подпис
• Познава софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
 зползва електронна поща
И
Използва разширени функции на софтуер за аудио- и видеоразговори
С поделя файлове, спазвайки правилата на онлайн комуникацията
И зползва множество електронни услуги като пазаруване онлайн,
електронно банкиране, взаимодействие с държавни институции и
други
• И зползва електронен подпис за авторизация
• О бменя знания и опит в онлайн общности
• Работи със софтуерни продукти, свързани с професионалната дейност
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Умения

• Ф
 ормира сложно цифрово съдържание (текст, таблици, изображения, аудио, видео) с различни оформления
• Редактира и оформя цифрово съдържание, създадено от друг
• И зползва редактори за формиране и поддръжка на шаблонни интернет страници и/или блогове

Компетентности

• Д
 емонстрира свободно владеене на ИКТ при формирането на
електронно съдържание

Резултат от учене 5.4:

Осигурява сигурност при работата с ИКТ

Знания

• П
 ознава голяма част от известните рискове за сигурността при
работа онлайн
• З нае функциите на защитните стени и на антивирусните програми
• Познава начините за защита на файлове с криптиране или с пароли
• З нае за въздействието на цифровите технологии върху ежедневния
живот и околната среда

Умения

• И
 дентифицира подвеждащи и/или злонамерени съобщения и интернет страници
• А ктивира филтри на електронна поща против спам
• Разпознава файлове, представляващи злонамерен софтуер
• П роменя настройките на защитната стена и на антивирусната
програма
• З ащитава файлове с криптиране или с пароли
• Прилага мерки за пестене на енергия

Компетентности

• С
 пособен е да защити комплексно от злонамерени действия електронната среда, в която работи

Резултат от учене 5.5:

Решава проблеми при работата с ИКТ

Знания

• П
 ознава начините за решаване на рутинни проблеми при използването на цифрови технологии
• Познава начините за инсталиране/преинсталиране на операционна
система и друг софтуер
• Познава възможностите за актуализиране на собствените си циф
рови умения

Умения

• И
 збира и инсталира най-подходящия инструмент, устройство, приложение, софтуер или услуга за решаване на проблеми
• Променя настройките и опциите на операционната система или
друг софтуер при решаване на проблеми

Компетентности

• С
 пособен е самостоятелно да разреши нерутинен проблем, възникнал при работа с ИКТ

Средства за оценяване:

Средство 1:
• И зпълнение на задача, свързана с намирането на информация в
интернет по зададена тема, нейното съхранение и възпроизвеждане
Средство 2:
• И зпълнение на задача, свързана със споделянето на файл в интернет
пространството и изпращане на връзка (линк) за сваляне до друг
потребител по електронната поща
Средство 3:
• И зпълнение на задача, свързана с формирането, редакцията и
оформлението на цифрово съдържание
Средство 4:
• И зпълнение на задача, свързана с противодействие срещу злонамерено електронно съобщение
Средство 5:
• Изпълнение на задача, свързана с инсталирането, преинсталирането
и промяната на настройки на устройство и съпътстващия го софтуер

Условия за провеждане на оце- • У
 чебен/компютърен кабинет
няването:
• Персонален компютър или лаптоп
• Достъп до интернет
Критерии за оценяване:

• П
 оставените задачи са изпълнени самостоятелно и в рамките на
предварително зададеното за това време. Демонстрирани са професионални знания, умения и компетентности, свързани с употребата
на ИКТ

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

ЕРУ 6
Наименование на единицата:

Организация на работния процес

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 6.1:

Организира работния процес

Знания

•
•
•
•

Умения

• П
 ланира работния процес
• С ъставя график на работните задачи
• С пазва основните нормативни актове, свързани с професията

Компетентности

• Е
 фективно организира работния процес
• Предлага и мотивира необходимостта от промени в работата

Резултат от учене 6.2:

Отговаря за разпределението на дейностите в работния процес

Знания

• О
 писва видовете дейности
• Дефинира изискванията за изпълнение на видовете дейности
• О бяснява начините за организация на дейностите в работния процес

Умения

• О
 рганизира дейностите
• С пазва и следи етичните норми на поведение
• Участва в изграждането на ефективна работна среда

Компетентности

• Е
 фективно разпределя и планира дейностите
• С ъздава и поддържа етична работна среда

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест
Средство 2:
• Решаване на казус по зададен сценарий

 нае структурата на стопанските организации
З
О писва методи за нормиране на работния процес
О бяснява планирането на ресурси, свързани с работния процес
О писва нормативните актове, свързани с професията

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира теоретични понятия при организацията на работния процес
За средство 2:
• Дефинира теоретични понятия при разпределението на дейностите
в работния процес

ЕРУ 7
Наименование на единицата:

Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 7.1:

Отговаря за организацията на декорацията за съответното събитие
съвместно с възложител

Знания

• О
 писва същността на ресторантьорските услуги
• О бяснява категоризацията на ресторантьорските услуги и тяхното
съдържание
• Н азовава различните длъжностни позиции в ресторантьорството
и техните отговорности

Умения

• С тепенува различните ресторантьорски услуги

Компетентности

• В
 състояние е да организира декорацията за конкретно събитие
съвместно с прекия ръководител
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Резултат от учене 7.2:

Отговаря за организацията на кетъринг/карвинг услугите според
конкретното събитие

Знания

• О
 бяснява същността на кетъринг/карвинг услугите
• З апознат е с категоризацията на кетъринг услугите и тяхното съдържание
• Посочва различните длъжностни позиции в кетъринг бизнеса и
техните отговорности

Умения

• С тепенува различните кетъринг услуги

Компетентности

• В
 състояние е да организира основните кетъринг/карвинг услуги
като разпределя задачи в екипа и работи ефективно с колеги и
външни изпълнители

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с организиране на работата в ресторанта или при кетърингово събитие

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Познава работния процес и дейностите в ресторанта
• Познава работния процес и дейностите при кетъринг
За средство 2:
• Участва ефективно в организирането на работата в ресторанта или
при кетърингово събитие

ЕРУ 8
Наименование на единицата:

Консултира и обслужва възложители

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 8.1:

Консултира възложители

Знания

• З
 нае принципите на гостоприемство
• О бяснява психологическите характеристики на гостите
• О писва вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги

Умения

• П
 рилага принципите на гостоприемство
• Проучва очакванията на гостите по отношение на обслужване и
услуги
• Проучва очакванията на възложителите
• Посреща гости
• Консултира гости
• Консултира възложители
• И зползва професионални термини на чужд език
• Прилага вътрешнофирмените стандарти за предлаганите услуги
• Ползва чужд език по професията

Компетентности

• С
 пособен е да консултира учтиво и компетентно гостите и възложителите на български/чужд език според установените стандарти

Резултат от учене 8.2:

Обслужва възложители

Знания

• О
 писва правилата за обслужване на гости
• Дефинира основните правила за подготовка на кулинарни изделия с
цел правилно използване и комбиниране на продукти за декорация
• О бяснява правилата при подредбата на различни видове маси (блок
маси, шведски маси, приеми и др.)
• О писва вътрешно фирмените изисквания за обслужване на гости
• З нае да подготви карвинг демонстрация

Умения

• С
 пазва правилата за обслужване на гости
• Умее да прави карвинг демонстрация пред публика
• Умее да работи с публика по време на карвинг демонстрация
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• У
 мее да подготвя различни видове маси (блок маси, шведски маси,
приеми и др.) с цел оптимално разположение на необходимата
декорация
• И зползва професионални термини на чужд език при необходимост
• Прилага вътрешно фирмените изисквания за обслужване на гости
Компетентности

• Р
 еализира самостоятелно и в работен екип консултиране и обслужване на възложители според поставената задача

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Решаване на тест, на казус по зададен сценарий
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с посрещане и обслужване на гости
в различни типове заведения

Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Реално работно място
Критерии за оценяване:

За средства 1 и 2:
• Консултира и обслужва гости, като отговаря на индивидуалните
им изисквания
• Комуникира на чужд език
• Прилага вътрешнофирмените стандарти за обслужване на гости

ЕРУ по специфична професионална подготовка за специалност „Декорация на органични
материали“
ЕРУ 9
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 9.1:
Знания

Умения

Компетентности

Основни педагогически изисквания в процеса на обучение на възрастни и деца
5
5
Инструктор-декоратор
5
5
Прилага основните педагогически методи в процеса на обучение на
възрастни и деца
• Дефинира основните педагогически методи в процеса на обучение
на възрастни
• О писва принципите за последователност и нагледност в процеса
на обучение на възрастни
• З апознат е с ключовите компетентности и организира учебното
съдържание в техния контекст
• Дефинира критериите за оценка на постиженията на обучаемите
• О писва начините на изработка на всички видове карвинг/кетъринг
декорации и скулптури
• О бяснява необходимата продължителност за изработване на дадена
карвинг/кетъринг декорация и скулптура според характеристиките
на съответния продукт
• С пазва основните педагогически методи в процеса на обучение
на възрастни
• С пазва принципите за последователност и нагледност в процеса
на обучение
• З апознава обучаемите относно необходимата продължителност за
изработване на дадена карвинг/кетъринг декорация и скулптура
според характеристиките на съответния продукт
• Прилага в детайли начините на изработка на всички видове карвинг/кетъринг декорации и скулптури
• Прилага критериите за оценка на постиженията на обучаемите
• Разработва практически задачи за обучение и следи обучаемите
за тяхното изпълнение
• Прилага основните педагогически изисквания в процеса на обучение
на възрастни, като подготвя учебното съдържание по разбираем
и атрактивен начин
• Прилага принципите на последователност и нагледност в процеса
на обучение, като използва подходящи материали за обучение
• Прилага коректно и обективно критериите за оценка на постиженията на обучаемите, като дава конструктивна обратна връзка и
насърчава обучаемите
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Резултат от учене 9.2:

Прилага диференциран подход спрямо индивидуалните нужди на
обучаемия

Знания

• З
 нае как да проучи практическите умения на всеки обучаем
• Познава подходите за мотивиране на възрастни обучаеми в процеса на учене

Умения

• П
 роучва практическите умения на всеки обучаем
• С ъздава условия за участие на възрастните обучаеми в процеса
на учене
• Разграничава индивидуалните нужди в процеса на работа на всеки
обучаем

Компетентности

• П
 рилага ефективно подходите за мотивиране на възрастни обучаеми за участие в процеса на учене, като се съобразява с нивото на
знания и умения на аудиторията
• Прилага диференциран подход (при необходимост) към обучаемия,
като се съобразява с практическите умения на обучаемия

Средства за оценяване:

 редство 1:
С
• П исмен изпит/тест
Средство 2:
• Практическа задача и решаване на казус

Условия за провеждане на оце- З а средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:

 а средство 1:
З
• Познава основните педагогически принципи в процеса на обучение
на възрастни
З а средство 2:
• Прилага вярно и точно основните педагогически принципи в процеса
на обучение на възрастни при решаване на практическа задача/
казус според параметрите на предварително дефинирано задание

ЕРУ 10
Наименование на единицата:

Организация на учебния процес и на учебната среда

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 10.1:

Планира и организира учебния процес

Знания

• О
 писва нормативните изисквания за организиране на учебен процес
• Дефинира особеностите на формите на обучение – дневна, вечерна,
индивидуална и др.
• О бяснява начините за осъществяване на обратна връзка с цел
повишаване ефективността на процеса на обучение

Умения

• П
 рилага нормативните изисквания за организиране на учебен процес
• Прилага формите на обучение – дневна, вечерна, индивидуална и др.
• Прилага начините за осъществяване на обратна връзка с цел повишаване ефективността на процеса на обучение

Компетентности

• О
 рганизира, управлява и контролира учебния процес
• И зисква от обучаемите спазване регламента на организация на
учебния процес
• В зема справедливи решения в съответствие с нормативната уредба
при нарушаване изпълнението на учебния процес

Резултат от учене 10.2:

Спазва установените правила за поддържане и съхранение на учебна
документация

Знания

• О
 писва видовете учебна документация
• Дефинира начините за съхранение на учебна документация

Умения

• В
 оди надлежно учебната документация
• С ъхранява надлежно учебната документация
• Консултира се с колеги/специалисти при необходимост
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Компетентности

• О
 рганизира необходимата документация, като спазва действащите
правила
• О рганизира отговорно и самостоятелно съхранението на учебната
документация, като спазва действащите правила

Резултат от учене 10.3:

Организира учебната среда

Знания

• О
 писва спецификата на личностно ориентирано обучение
• З апознат е с принципите на изграждане на подходяща учебна среда
• О бяснява подходите за организиране на учебната среда според броя
на обучаемите и тяхното ниво на подготовка

Умения

• П
 рилага спецификата на личностно ориентирано обучение
• Прилага принципите на изграждане на подходяща учебна среда

Компетентности

• О
 рганизира ефективно учебната среда според броя на обучаемите
и тяхното ниво на знания и практически умения
• Подбира подходящи учебни (теоретични и практически) задачи на
обучаемите за постепенно изграждане и надграждане на необходимите знания и умения

Резултат от учене 10.4:

Прилага класически и съвременни методи на обучение

Знания

• О
 писва методите на обучение – класически, съвременни
• О бяснява методическата структура на един урок или занятие
• И ма познания за формулиране на цели, очаквани резултати, анализ
на учебно съдържание
• О писва методи за усвояване на нови знания и формиране на умения и навици
• Познава основните техники на обучение при различните категории
декорации (кетъринг, карвинг, скулптури)
• И зброява средствата за прилагане на класически и съвременни
методи за обучение
• О писва начините за оценяване и методите за диагностика на резултатите

Умения

• П
 рилага методите на обучение
• Прилага основните групи техники на обучение
• И зползва средствата за прилагане на класически и съвременни
методи за обучение
• С пазва начините за оценяване
• Прилага методи за диагностика на резултатите

Компетентности

• П
 рилага ефективно класически и съвременни методи на обучение
според вида на учебните занятия и поставените задачи
• При необходимост адаптира визията на съответното карвинг произведение според културните различия и поставената задача

Резултат от учене 10.5:

Прилага информационни технологии в обучението

Знания

• О
 бяснява новостите в развитието на софтуерни и информационни
технологии в преподаваната професионална област
• О писва презентационни приложения, програми и пособия за онагледяване на учебния процес

Умения

• Н
 апътства обучаемите при търсене на предварителна информация
за изработване на тематична декорация според възложеното задание
• И збира подходящ софтуерен продукт съобразно вида на учебния
материал
• И зползва презентационни приложения, програми и пособия за
онагледяване на учебния процес

Компетентности

• П
 рилага ефективно информационните технологии в учебния процес,
като се съобразява с вида на учебните занятия

Резултат от учене 10.6:

Оценява постигнатите резултати на обучаемите

Знания

• О
 писва действащата нормативна уредба в рамките на неговата
компетентност
• Обяснява различни методи за оценяване на резултатите на обучаемите
• Дефинира видовете средства за оценяване на обучаемите (теоретични и практически)

Умения

• П
 рилага действащата нормативна уредба в рамките на неговата
компетентност
• С пазва изискванията за оценяване на резултатите на обучаемите
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Компетентности

• Р
 азработва теоретични и практически тестове/задачи за обективното
оценяване на обучаемите според нивото на обучение и възрастта
• О ценява обективно и компетентно постигнатите резултати от обучаемите, като спазва действащите правила
Условия за провеждане на оце- За средства 1 и 2:
няването:
• Учебен кабинет
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• В ладее основни теоретични понятия, свързани с организация на
учебния процес
За средство 2:
• И зпълнява вярно и точно практическа задача, свързана с организация на учебния процес и учебната среда

ЕРУ 11
Наименование на единицата:

Методи за преподаване, свързани с изработване на кетъринг декорация

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 11.1:

Прилага методи на преподаване, свързани с основните принципи и
техники на работа в кетъринга/карвинга

Знания

• П
 ознава историята и произхода на карвинг изкуството
• О писва методите за работа с различните видове инструменти за
карвинг декорация
• Познава различните стилове и школи в карвинга
• З нае задълбочено методите за изработка на кетъринг декорация и
прави разлика между кетъринг, класически карвинг и скулптура
• Прави разлика между различните видове релефи и скулптурно
изображение
• З нае разликите между използване на тай-нож и инструменти за
карвинг
• З нае точните продукти за изработка на украсата съобразно поставената задача и според сезона
• Познава спецификата на продуктите за декорация
• З нае правилно да съхранява и поддържа продуктите и готовите
украси според изискванията в карвинга, съответното събитие, съобразени с НАССР
• Описва безопасните начини за използване на скрепителни материали
и допустимите химически материали за поддържане и съхранение
(консерванти)
• О бяснява времетраенето за изработването на всеки компонент и
детайл (цветя, листа и др.)
• Разпознава индивидуалните нужди в процеса на обучение

Умения

• О
 бяснява поставената задача
• Предлага креативни и иновативни решения на поставената задача
• И збира крайно решение на поставената задача, която по принцип
се съгласува и одобрява с възложител
• Подбира продуктите според поставената задача
• Показва начините на правилно използване на различните видове
инструменти за кетъринг декорация
• Показва начините за предварителна подготовка на продуктите за
работа чрез грубо или фино изрязване
• Показва как рационално да използват всяка част от продуктите/
материалите за всяка конкретна задача, като излишъкът се използва
в кулинарията
• О бяснява основните правила при съхраняване на материалите и
суровините, както и на готовата продукция
• Работи в екип с готвачите и персонала
• Презентира кетъринг декорацията, съчетана с ястията според мястото, менюто, изискванията на възложителя и готвача
• И зползва правомерно предоставената материална база според
изискванията
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Компетентности

• П
 рилага ефективно методите на преподаване, свързани с основните
принципи и техники на работа в кетъринга/карвинга

Резултат от учене 11.2:

Прилага методи на преподаване, свързани с изработване на декорация
при украсяване на чинии и плата

Знания

• П
 ритежава знания за моделиране на малки фигурни основи от
различни по състав и свойства суровини, използвани в карвинг
аранжирането
• Разпознава индивидуалните нужди в процеса на обучение
• Демонстрира начина за използване на определения за целта инструментариум за получаване на карвинг декорации
• О бяснява правилата за съхранение на приготвените декорации,
необходими за аранжиране при сервиране на храни
• Демонстрира техники за изработване на малки фигурни основи
от различни по състав и свойства суровини, използвани в карвинг
аранжирането
• Работи в екип с готвачите и персонала
• Презентира кетъринг декорацията, съчетана с ястията според мястото, менюто, изискванията на възложителя и готвача
• И зползва правомерно предоставената материална база според
изискванията
• Прилага ефективно методите на преподаване, свързани с изработване на декорация при украсяване на чинии и плата

Умения

Компетентности
Резултат от учене 11.3:

Прилага методи на преподаване, свързани със спецификата на продуктите за декорация

Знания

• З
 нае спецификата на продуктите за декорация
• З апознат е със системата за безопасност на храните HACCP

Умения

• О
 бяснява правилата за безопасност на храните по HACCP
• Демонстрира уменията си за избор, обработка и съхранение на
продуктите според спецификата им

Компетентности

• С
 пособен е ефективно да подбира продукти според тяхната специфика, форма, качество, сезон и бюджет

Резултат от учене 11.4:

Прилага методи на преподаване, свързани с извършване на правилен
подбор на продуктите, съобразно поставената задача и условия

Знания

• З
 нае разнообразието на продуктите според сезона, бюджета, темата
и поставената задача

Умения

• О
 бяснява поставената задача
• Подбира продуктите според задачата, времето за изпълнението,
трайността и представянето им

Компетентности

• П
 редлага креативни и иновативни решения на поставената задача
според изискванията на клиент/работодател

Резултат от учене 11.5:

Прилага методи на преподаване по отношение на съхранение и
поддържане на продукти по време на предварителната подготовка,
процеса на работа и готовите произведения
• О бяснява системата за безопасност на храните НАССР
• Н азовава предимствата и недостатъците при съхранение на карвинг
изделията
• Дефинира начините за съхранение на суровини и готови карвинг
изделия
• Обяснява правилата за съхранение на готовите карвинг произведения
в хладилни съоръжения до температури в зависимост от техните
морфологични особености
• О бяснява нормите за съхранение на суровините по време на технологичния процес и при съхранението на готовите карвинг изделия

Знания

Умения

Компетентности

• П
 рилага ефективно методите на преподаване по отношение на съхранение и поддържане на продукти по време на предварителната
подготовка, процеса на работа и готовите произведения

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с тематично решение и изработване
на конкретна задача
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Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с познанията по
карвинг и кетъринг декорацията
За средство 2:
• И зработва кетъринг декорация според поставената задача и според
педагогическите изисквания
• Демонстрира комуникативни и педагогически умения
• Прави професионално представяне на изпълнената задача

ЕРУ 12
Наименование на единицата:

Методи на преподаване, свързани с изработване на класически карвинг

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 12.1:

Прилага методи на преподаване за изработване на карвинг декорация

Знания

• З
 нае историята, произхода и философията на карвинг изкуството
• О писва основните техники и методи на работа
• З нае да подбира правилно продуктите според поставената задача
и сезона, според тяхната трайност и вида на ястието/мястото на
блок масата или конкретната задача
• О писва спецификата на продуктите за декорация
• З апознат е с правилния подбор на продуктите съобразно поставената задача и условия (сезон)
• З нае да работи в детайли с тай-нож
• О писва различните методи за работа и комбинира флорални, геометрични мотиви и релефи
• О бяснява разликите в различните култури (азиатска и европейска) и детайлите в изображенията на фигурите и геометричните и
флоралните елементи
• З апознат е с правилното съхранение на продуктите по време на
различните етапи
• Описва безопасните начини за използване на скрепителни материали
и допустимите химически материали за поддържане и съхранение
(консерванти)
• О писва допустимото използване на хранително лепило в изключителен случай, когато композицията няма контакт с гостите
• Запознат е с времетраенето за изработването на композиция, отделен
компонент, детайл (цветя, геометрични фигури и т.н.)
• Притежава цветово усещане при комбиниране на различните плодове и зеленчуци
• З нае правилното комбиниране на плодове и зеленчуци в комбинация с храна

Умения

•
•
•
•

 бсъжда поставената задача
О
Предлага иновативни решения на база изображения от интернет
Предлага композиционни и тематични решения
Предлага шаблони при изработката на съответни карвинг произведения (при необходимост)
• Подбира продуктите според поставената задача съобразно сезона
• Демонстрира различни техники и умения, за да презентира съответната тема
• О бяснява правилата за съхранение по време на различните етапи
(подбор, процес на работа и готовите произведения)
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• О
 бяснява как правомерно да използват предоставената им материална база
• Демонстрира техники за гравиране и аранжиране на класически
карвинг
• С ъобразява се/работи в екип при изпълнение на поставена задача
Компетентности

• П
 рилага ефективно методите на преподаване на дейността изработване на карвинг декорация

Резултат от учене 12.2:

Прилага методи на преподаване, свързани с изработване на класически карвинг

Знания

• З
 нае да подбира правилно продуктите според поставената задача,
сезона и тяхната трайност
• Познава в детайли кетъринг декорацията и класическия карвинг
• Посочва креативни решения по зададена тема в зависимост от
повода и сезона
• О писва всички видове инструменти в карвинга и знае тяхното
предназначение
• Познава видовете орнаменти, разликите в различните азиатски
стилове
• Притежава цветово усещане при комбиниране на различните плодове и зеленчуци
• З нае правилното комбиниране на плодове и зеленчуци в комбинация с храна

Умения

• П
 одбира продуктите според поставената задача и сезона
• Демонстрира как се комбинират различните техники от кетъринг
и карвинг декорацията
• Демонстрира и умело използва тай-нож

Компетентности

• П
 рилага ефективно методите на преподаване, свързани с изработване на класически карвинг

Резултат от учене 12.3:

Прилага методи на преподаване, свързани със спецификата на продуктите за декорация

Знания

• З
 нае спецификата на продуктите за декорация според сезона и
конкретната задача
• З апознат е със системата за безопасност на храните HACCP
• З нае начините на съхранение в различните етапи (преди обработка,
по време на обработка и след)
• Описва безопасните начини за използване на скрепителни материали
и допустимите химически материали за поддържане и съхранение
(консерванти)
• З нае времетраенето за изработването на композиция, отделен компонент, детайл (цветя, геометрични фигури и т.н.)
• Описва допустимото използване на хранително лепило в изключителен
случай, когато композицията няма пряк контакт с хората (покрита
е с прозрачен капак, зад бариера или е композирана във височина)

Умения

• О
 бяснява правилата за безопасност на храните по HACCP (система
за безопасност на храните и контрол на критичните точки)
• Демонстрира уменията си за избор, обработка и съхранение на
продуктите според спецификата им

Компетентности

• П
 рилага ефективно методите на преподаване, свързани със спецификата на продуктите за декорация

Резултат от учене 12.4:

Прилага методи на преподаване за подбор на продуктите

Знания

• З
 нае разнообразието на продуктите според сезона, бюджета, темата
и поставената задача

Умения

• О
 бсъжда поставената задача
• Подбира продуктите според задачата, времето за изпълнението,
трайността и презентирането им

Компетентности

• П
 рилага ефективно методите на преподаване на дейността подбор
на продуктите
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Резултат от учене 12.5:

Прилага методи на преподаване за използване на техники за гравиране и аранжиране на класически карвинг

Знания

• П
 ознава в детайли различните флорални, геометрични, фигурални
и други елементи на карвинга
• Различава степените на дълбок релеф, двуизмерни и триизмерни
изображения
• Познава инструментите за гравиране, в детайли използването на
тай-нож
• Притежава цветово усещане при комбиниране на различните плодове и зеленчуци
• З нае правилното комбиниране на плодове и зеленчуци в комбинация с храна
• З нае правилното използване на естествена зеленина за украса,
която не представлява потенциална опасност за здравето на хората

Умения

• Д
 емонстрира комбинирането на различни флорални и геометрични
мотиви в един обект/композиция при необходимост
• Демонстрира спецификата на работа с тай-нож
• Прилага правилното комбиниране на плодове и зеленчуци в комбинация с храна
• Прилага правилното използване на естествена зеленина за украса,
която не е отровна

Компетентности

• Прилага ефективно методите на преподаване на дейността използване на техники за гравиране и аранжиране на класически карвинг

Резултат от учене 12.6:

Прилага методи на преподаване, свързани с предлагане на композиционни и тематични решения в карвинг декорирането

Знания

• О
 бяснява възможните композиционни и тематични решения според
зададената тема, сезони и бюджет
• Предлага иновативни решения на база изображения от интернет
• Предлага шаблони при изработката на съответни карвинг произведения (при необходимост)
• С ъобразява размерите на композицията според конкретното място
и височина

Умения

• О
 бсъжда и задава теми за композиционни и тематични решения
според сезона и бюджета на клиент/работодател

Компетентности

• П
 рилага ефективно методи на преподаване, свързани с предлагане
на композиционни и тематични решения в карвинг декорирането

Резултат от учене 12.7:

Прилага методи на преподаване, свързани със съхранение и поддържане на предварителната, по време на работа и готовата продукция

Знания

• П
 ознава в детайли системата за безопасност на храните НАССР
• О бяснява начините на подбор на продуктите според поставената
задача, бюджет, сезон и тяхната издръжливост
• Н азовава предимствата и недостатъците при съхранение на карвинг
изделията
• Дефинира начините за съхранение на суровините преди започване
на работа, в процеса на работа и готовите карвинг изделия
• Описва безопасните начини за използване на скрепителни материали
и допустимите химически материали за поддържане и съхранение
(консерванти)
• З нае времетраенето за изработването на композиция, отделен компонент, детайл (цветя, геометрични фигури и т.н.)
• З апознат е с допустимото използване на хранително лепило в
изключителен случай, когато композицията няма пряк контакт с
хората (покрита е с прозрачен капак, зад бариера или е композирана във височина)

Умения

• О
 бяснява правилата за съхранение на готовите карвинг произведения
в хладилни съоръжения до температури в зависимост от техните
морфологични особености
• О бяснява нормите за съхранение на суровините по време на технологичния процес и при съхранението на готовите карвинг изделия
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Компетентности

• П
 рилага ефективно методите на преподаване, свързани със съхранение и поддържане на предварителната, по време на работа и
готовата продукция

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с тематично решение и изработване
на конкретна задача

Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с познанията по
класически карвинг и кетъринг декорацията
За средство 2:
• И зработва карвинг декорация според поставената задача и при
спазване на педагогически похвати
• Демонстрира комуникативни и педагогически умения
• Прави професионално представяне на изпълнената задача

ЕРУ 13
Наименование на единицата:

Методи на преподаване, свързани с изработване на скулптури

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Наименование на професията:

Инструктор-декоратор

Ниво по НКР:

5

Ниво по ЕКР:

5

Резултат от учене 13.1:

Прилага методи на преподаване за основите на карвинга

Знания

• О
 бяснява терминологията и историческото развитие на карвинг
изкуството
• Дефинира основните техники и методи на работа
• Познава спецификацията и произхода на карвинг изкуството
• З апознат е с различните стилове и школи в карвинга в света
• З нае спецификацията на продуктите за декорация
• Различава кетъринг, карвинг декорация и скулптура
• Притежава пространствено мислене (прецизност, конструиране и
отношение към формата, орелеф и барелеф)

Умения

• Д
 емонстрира различните стилове на класически карвинг и комбинирането на отделните елементи
• О бяснява правилата за подбор и съхранение на продуктите според
задачата и сезона
• Прави пробни разрези за уточняване дълбочината на продукта при
необходимост
• О бсъжда поставената задача с цел правилно изпълнение
• Подготвя правилно продуктите
• Умее да разпределя задачи и работи в екип по създаването на
готови произведения
• Демонстрира умения за аранжиране на готовите произведения

Компетентности

• Д
 ава идеи за креативни решения за изработката на тематични
декорации и композиции, като комбинира различни стилове
• Демонстрира познания за основите на класическия карвинг, методите на изработка на кетъринг и карвинг декорация и прави
разлика между двете

Резултат от учене 13.2:

Прилага методи на преподаване за класически карвинг

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Знания

• П
 ознава в детайли кетъринг декорацията и класическия карвинг
• Посочва креативни решения по зададена тема в зависимост от
повода и сезона
• О писва всички видове инструменти в карвинга и знае тяхното
предназначение
• Посочва специалните инструменти, предназначени само за изработване на фини детайли при направа на скулптура (при необходимост)
• И зброява безопасните начини за използване на скрепителни материали и допустимите химически материали за поддържане и
съхранение (консерванти)
• З нае времетраенето за изработването на композиция, отделен компонент, детайл (цветя, геометрични фигури и т.н.)
• О бяснява допустимото използване на хранително лепило в изключителен случай, когато композицията няма пряк контакт с хората
(покрита е с прозрачен капак, зад бариера или е композирана във
височина)

Умения

• П
 одбира продуктите според поставената задача и сезона
• Показва как се използват и съчетават различните техники от кетъринг и карвинг декорацията и как се прилагат при изработването
на детайли в скулптурата
• Комбинира всички видове карвинг в една композиция (при необходимост)
• И зползва специални инструменти, предназначени само за изработване на фини детайли при направа на скулптура
• Демонстрира как се борави професионално и прецизно с тай-нож

Компетентности

• М
 оже самостоятелно или в екип да изработи професионално дадена
скулптура/композиция
• Прилага различни методи на преподаване за насърчаване на креативността
• Предлага композиционни решения при изграждането на готова
композиция
• Предлага решение за аранжиране на готова композиция, като се
съобразява цветово с темата и съответното място

Резултат от учене 13.3:

Прилага методи на преподаване за спецификата на продуктите за
декорация

Знания

• З
 нае спецификата на продуктите за декорация, съобразено с конкретната задача
• З апознат е със системата за безопасност на храните HACCP
• З нае начините на съхранение в различните етапи (преди обработка,
по време на обработка и след)
• Описва безопасните начини за използване на скрепителни материали
и допустимите химически материали за поддържане и съхранение
(консерванти)
• З нае времетраенето за изработването на композиция, отделен компонент, детайл (цветя, геометрични фигури и т.н.)
• О бяснява допустимото използване на хранително лепило в изключителен случай, когато композицията няма пряк контакт с хората
(покрита е с прозрачен капак, зад бариера или е композирана във
височина)

Умения

• О
 бяснява правилата за безопасност на храните по HACCP
• Демонстрира уменията си за избор, обработка и съхранение на
продуктите според спецификата им

Компетентности

• П
 рилага ефективно методите на преподаване за спецификата на
продуктите за декорация

Резултат от учене 13.4:

Прилага методи на преподаване за използване на различни техники
за декориране при изработка на скулптури

Знания

• П
 ознава анатомията при човека и животните
• Познава различните видове перспективи
• З нае различните орнаменти за декориране (в рисуването, в сладкарството)

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

• П
 ознава в детайли класическия карвинг и използва необходимите
орнаменти при изработването на детайли в скулптурата
• Притежава пространствено мислене (прецизност, конструиране и
отношение към формата, орелеф и барелеф)
Умения

• П
 оказва как се конструира идеята за композицията
• Демонстрира умения за изработване на различни орнаменти за
декориране
• Демонстрира умения за изработване на скулптури, като спазва
пропорциите и чистотата на детайлите
• Комбинира умело различни техники и готови произведения (класически карвинг и скулптура)
• Умее да предава съответния характер на пресъздадения типаж
• С ъчетава в комбинация готовите произведения и ги аранжира
според задачата

Компетентности

• Д
 емонстрира творчески, точно и прецизно как да се изработи цялостна композиция според поставената задача
• Демонстрира различните техники за рисуване и изработване на
скулптури, като се придържа към одобрения проект

Резултат от учене 13.5:

Прилага методи на преподаване за правилен подбор на продуктите
съобразно поставената задача и условия

Знания

• З
 нае разнообразието на продуктите според сезона, бюджета, темата
и поставената задача
• З нае издръжливостта на всеки отделен продукт според необходимото време за обработка за конкретната задача

Умения

• О
 бсъжда поставената задача
• Подбира продуктите според задачата, времето за изпълнението,
трайността и представянето им
• Прилага ефективно методите на преподаване за дейността за правилен подбор на продуктите съобразно поставената задача и условия
Прилага методи на преподаване за комбиниране на флорални, гео
метрични мотиви и различни релефи при оформянето на детайли
в скулптурите

Компетентности
Резултат от учене 13.6:

Знания

Умения

Компетентности
Резултат от учене 13.7:
Знания

Умения
Компетентности

• П
 ознава в детайли различните елементи на карвинга
• Различава степените на дълбок релеф, двуизмерни и триизмерни
изображения
• З нае времетраенето за изработването на даден детайл като част
от скулптура и цялостното време за завършване на композицията
• З апознат е със специфичните инструменти за изработка на скулптурата
• Демонстрира как да се комбинират различни флорални и геометрични мотиви в един обект при необходимост
• Демонстрира спецификата на работа с тай-нож и орлов нокът
• Б орави със специфичните инструменти за изработка на скулптурата
• С пазва правилата за безопасна работа със специфичните инструменти
• Работи в екип
• Прилага ефективно методите на преподаване за комбиниране на
флорални, геометрични мотиви и различни релефи при оформянето
на детайли в скулптурите
Прилага методи на преподаване за изработване на скулптури от
сирена/кашкавал
• Познава структурата на различните видове сирена/кашкавал, които
са подходящи за карвинг обработка
• Подбира правилно подходящи продукти за работа
• Познава дълбочината и дебелината на разреза
• З апознат е с подходящите помощни инструменти при изработване
на скулптури от сирена/кашкавал (при необходимост)
• Познава методите за съхранение по време и след работа
• Демонстрира как да се комбинират цветово продуктите при желание
• Разпределя правилно времетраенето при изработване на скулптури
от сирена/кашкавал
• Прилага ефективно методи на преподаване за дейността изработване
на скулптури от сирена/кашкавал
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Резултат от учене 13.8:

Прилага методи на преподаване за изработване на скулптури от лед

Знания

• З
 апознат е с характеристиките на леда, предназначен за карвинг
• Познава правилата за безопасност при работа с електропреносната
мрежа
• З апознат е с подходящите инструменти (механични и електрически)
при изработване на фигури от лед

Умения

• У
 мее да подготви при необходимост отделни блокове лед, подходящи за слепване и оформяне на един цял блок
• Умее да борави с различни видове електрически инструменти,
предназначени за грубо изрязване и дооформяне на детайли
• Умее да подбира правилни накрайници за съответните електрически машини
• Умее да работи със специфични длета
• Умее да съхранява готовото произведение
• Предвижда времетраенето за изработка да е съобразено с времето
за излагане на готовото ледено произведение
• Умее да обезопаси периметъра на готовото произведение
• О сигурява място за оттичане на разтопилата се вода

Компетентности

• П
 рилага ефективно методи на преподаване за дейността изработване на скулптури от лед

Резултат от учене 13.9:

Прилага методи на преподаване за съхранение и поддържане на скулптурните произведения по време на всички етапи на изработването им

Знания

• О
 бяснява системата за безопасност на храните НАССР
• Н азовава предимствата и недостатъците при съхранение на карвинг
изделията
• Дефинира начините на съхранение в различните етапи (преди обработка, по време на обработка и след)
• Запознат е с времетраенето за изработването на композиция, отделен
компонент, детайл (цветя, геометрични фигури и т.н.)

Умения

• Д
 емонстрира безопасните начини за използване на скрепителни
материали и допустимите химически материали за поддържане и
съхранение (консерванти)
• Показва допустимото използване на хранително лепило в изключителен случай, когато композицията няма пряк контакт с хората
(покрита е с прозрачен капак, зад бариера или е композирана във
височина)
• Прилага правилата за съхранение на готовите карвинг произведения
в хладилни съоръжения до температури в зависимост от техните
морфологични особености
• С пазва нормите за съхранение на суровините по време на технологичния процес и при съхранението на готовите карвинг изделия

Компетентности

• П
 рилага ефективно методи на преподаване, свързани с насърчаване,
напътствие и коригиране на обучаваните в обучителния процес
• Прилага ефективно методи на преподаване за съхранение и поддържане на скулптурните произведения по време на всички етапи
на изработването им

Средства за оценяване:

Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана със задаване на тема, намиране на
подходящо решение и практическо изпълнение

Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет
За средство 2:
• Реално работно място
Критерии за оценяване:

За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с познанията
по класически карвинг, кетъринг, карвинг декорация и скулптура
За средство 2:
• И зработва скулптура според поставената задача
• Демонстрира комуникативни и педагогически умения
• Прави професионално представяне на изпълнената задача
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ЕРУ 14
Наименование на единицата:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Наименование на професията:
Ниво по НКР:
Ниво по ЕКР:
Резултат от учене 14.1:
Знания

Методи на преподаване на карвинг за деца
5
5
Инструктор-декоратор
5
5
Прилага педагогически подход при преподаване на карвинг за деца
• Познава особеностите на децата като специфична група
• Познава методите на преподаване на деца
• Р азпознава видовете безопасни инструменти за работа според
възрастта
• О писва подходящите продукти за карвинг за деца според техните
характеристики (твърдост, форма, размер, сезонност)
• О бяснява подходящите информационни средства с цел поясняване
и онагледяване на предстоящите задачи
• З нае как да подбере или изработи шаблони за работа с цел изпълнение на поставена задача
Умения
• Разпределя учебни задачи според броя на участниците в дадена
група, техните знания и сръчност
• Подбира подходящи инструменти за работа според възрастта на
обучаемите
• Подбира правилни продукти според техните характеристики (твърдост, форма, размер, сезонност), подходящи за деца
• Подбира подходящи информационни средства с цел поясняване и
онагледяване на предстоящи задачи
• Работи с шаблони за улеснение на поставената задача
Компетентности
• Прилага ефективно методи на преподаване на карвинг за деца,
като се съобразява с възрастта, способностите им и трудовата
безопасност за работа с тях
Резултат от учене 14.2:
Прилага методи на преподаване за декориране на храни на деца
Знания
• О писва характеристиките на плодовете и зеленчуците, включително
аромат и визия
• З нае как да направи малки декорации за чиния и маса
• Познава аромата на подправки, комбинирането им и изработването
на картини от тях
Умения
• Демонстрира умения за комбиниране на цветове от съответните
продукти
• Изгражда отношение към съответния продукт и вкусовите му качества
• И зработва различни хапки и сандвичи в комбинация с плодове и
зеленчуци
Компетентности
• Прилага ефективно методите на преподаване, насочени към насърчаване, напътстване и коригиране на децата в учебния процес
Средства за оценяване:
Средство 1:
• Тест/писмен изпит
Средство 2:
• Практическа задача, свързана с преподаване на карвинг за деца
Средство 3:
• Решаване на казус
Условия за провеждане на оце- За средство 1:
няването:
• Учебен кабинет с необходимото оборудване
За средство 2:
• Учебен кабинет с необходимото оборудване
Критерии за оценяване:
За средство 1:
• Дефинира основни теоретични понятия, свързани с методи на
преподаване на карвинг за деца
За средство 2:
• Прилага вярно и точно основните педагогически принципи в процеса на обучение на деца при решаване на практическа задача/
казус според параметрите на предварително дефинирано задание
• Демонстрира комуникативни и педагогически умения
За средство 3:
• Решаване точно и вярно на казус, свързан с практическа задача
за деца
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4. Изисквания към материалната база
4.1. Учебен кабинет по теория
Обзавеждането на учебния кабинет включва: работно място на преподавателя, работно
място на всеки обучаван, учебна дъска, мебели,
дъска за рязане, мивка, място за подготовка
на продуктите, хладилна база, място за съхранение на продуктите, маса за аранжиране
на готовите произведения.
Работните места в учебния кабинет трябва да са разположени така, че да осигуряват
необходимата видимост до учебната дъска и
преподавателя, както и свободно преминаване
на обучаваните до друго работно място.
4.2. Учебен кабинет по практика
Учебният кабинет трябва да бъде обзаведен
с маси и столове за обучаваните, работно
място за преподавателя, учебна дъска, шкаф
за дидактически материали, мивка, хладилен
шкаф, работни места за обучаваните в групата, които включват: маса и стол за всеки
обу чаващ се, мивка, инвентар – дъска за
рязане, инструменти за гравиране, съдове за
вода, кутии за съхранение, трапезни съдове,
резачка за лед, длета, фрези.
5. Изисквания към обучаващите
Право да преподават по учебните предмети
или модули по професионална подготовка
имат лица с висше образование по съответната специалност.
По учебен предмет или модул от професионалната подготовка, за който няма съответно
професионално направление в Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления, приет с Постановление
№ 125 от 2002 г. на Министерския съвет (ДВ,
бр. 64 от 2002 г.), могат да преподават лица
без висше образование и без професионална
квалификация „учител“, ако са придобили
професионална квалификация по съответната
специалност при условията и по реда на Закона
за професионалното образование и обучение.
Право да преподават теория по професията
имат и лица с висше образование, придобили
четвърта степен на професионална квалификация по професията „Инструктор-декоратор“
и трудов стаж по професията.
Право да преподават практика по професията имат и лица, придобили четвърта
степен на професионална квалификация по
професията „Инструктор-декоратор“ и трудов
стаж по професията.
Препоръчително е на всеки три години
обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните знания, умения
и компетентности.
6165

Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 4 от 2015 г. за у чебния план
(ДВ, бр. 94 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. до четиридесет учебни часа – за обучението чрез работа (д уа лна система на
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обучение), в които се включва и времето за
практика на определеното работно място,
както и за училищата със споразумение по
чл. 28, ал. 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование, за училищата по
§ 4к от допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование, за училищата по
културата, за училищата по изкуствата и за
спортните училища.“
§ 2. В чл. 5 се създават ал. 4, 5 и 6:
„(4) В училищата по култура, специализирани в изучаването на древни езици и
култура, общият брой избираеми учебни часове в VIII клас, предвидени за придобиване
на специализирана подготовка, може да се
увеличи за сметка на намаляване на броя
на задължителните учебни часове, предвидени за придобиване на общообразователна
подготовка по история и цивилизации, като
в IX клас за сметка на избираеми учебни
часове, предвидени за придобиване на специализирана подготовка, се увеличи броят
задължителни учебни часове по история и
цивилизации за усвояване и на у чебното
с ъд ърж а н ие, п ред ви дено за изу ча ва не в
VIII клас.
(5) В п рофесиона лни т е г им назии и в
паралелките за професионална подготовка
общият брой задължителни учебни часове
може да се намали за сметка на учебните
часове, предвидени за изучаване на учебните
предмети музика и/или изобразително изкуство, като се увеличи общият брой избираеми
учебни часове, предвидени за обучение за
придобиване на професионална подготовка,
при запазване на общия брой учебни часове
в раздели А и Б.
(6) В професионалните гимназии и в паралелките за професионална подготовка, в училищата по изкуствата и в спортните училища
часовете, предвидени в рамковите учебни планове за придобиване на обща професионална
подготовка, може да се разместват в класовете
от средната степен за сметка на часовете,
предвидени за придобиване на отраслова
и/или специфична професионална подготовка,
при запазване на общия брой учебни часове
в раздели А и Б за всеки отделен клас.“
§ 3. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Училищният учебен план се приема
с решение на педагогическия съвет и след
съгл асуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269,
ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и
училищното образование се утвърждава от
директора на училището, като за държавните
спортни училища и за училищата по културата се съгласува съответно с министъра
на младежта и спорта или с министъра на
културата.“
§ 4. Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1
се изменя така:
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„Приложение
към „Приложение
чл. 12, ал. 2, т. 1 № 1
към чл. 12, ал. 2, т. 1

Рамков учебен план

Рамков учебен план
общо образование
основната степен
на образование
за общозаобразование
зазаосновната
степен
на образование
Начален етап
Общо

Класове
І
Учебни седмици
Учебни предмети
Български език и
литература
Чужд език - …
Математика
Компютърно моделиране
Компютърно моделиране
и информационни
технологии
Човекът и обществото
История и цивилизации
География и икономика
Родинознание
Човекът и природата
Биология и здравно
образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на
околната среда
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и
предприемачество
Физическо възпитание и
спорт
Общо за раздел А
Общ годишен брой часове
за раздел Б
Общо за раздел А +
раздел Б
Максимален годишен брой
часове за раздел В
Общо за раздел А +
раздел Б + раздел В

ІI

III

Прогимназиален етап

IV

I-IV

Общо

Класове
V

32+1* 32+1* 32+1*
34
34
Раздел А – задължителни учебни часове

VI

VII

34

36

ОБЩО

V-VІІ

І-VІІ

224

224

224

238

910

170

170

180

520

1430

128

64
112

96
112
32

102
136
34

262
488
66

102
153

102
153

108
162

312
468

574
956
66

51

51

54

156

156

68
51

68
68

72
72

208
191

85

85

32

32

64

34

98

32

68

64
100

170

98
208
191
64
270

72

72

72

54

54

54

54

54

54

64
64

64
48

48
64

51
51

227
227

68
68

68
68

54
54

190
190

417
417

32

32

32

34

130

51

51

36

138

268

64

64

80

85

293

85

85

72

242

535

608

640

969

1044

2965

5830

96

96

80

85

357

85

85

90

260

617

704

736

864

918

3222

1037

1054

1134

3225

6447

784
833
952
2865
Раздел Б – избираеми учебни часове

Раздел В – факултативни учебни часове
128

128

128

136

520

136

136

144

416

936

832

864

992

1054

3742

1173

1190

1278

3641

7383

Забележка.
* Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (напр. една учебна седмица в края на учебните занятия) или в няколко дни в рамките на учебното време през учебната година,
в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа,
училището или между училищата.“

§ 5. Приложение № 9 към чл. 12, ал. 2, т. 9 се изменя така:

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

„Приложение № 9

С Т Р. 4 1

към чл. 12, ал.
2, т. 9
„Приложение
№ 9

към чл. 12, ал. 2, т. 9
Рамков учебен план
Рамков учебен план
за общо
и изазапрофесионално
образование
в училища
по изкуствата
за общо
професионално образование
в училища
по изкуствата
Начален етап

Прогимназиален етап

Класове

Учебни
седмици
Учебни
предмети
Български език и
литература
Чужд език - …
Чужд език - …
Математика
Компютърно
моделиране
Компютърно
моделиране и
информационни
технологии
Информационни
технологии
Човекът и
обществото
История и
цивилизации
География и
икономика
Философия
Гражданско
образование
Родинознание
Човекът и
природата
Биология и
здравно
образование
Физика и
астрономия
Химия и опазване
на околната среда
Музика*
Изобразително
изкуство*
Технологии и
предприемачество
Физическо
възпитание и
спорт*
Обща
професионална
подготовка***
Чужд език по
професията - …
Здравословни и
безопасни условия
на труд
Предприемачество
Икономика
Общо за раздел А
Общ годишен
брой часове за
раздел Б в т.ч.
производствена
практика
Общо за раздел А
+ раздел Б
Максимален
годишен брой
часове за раздел В
Общо за раздел А
+ раздел Б +
раздел В

Класове

Общо

І

ІI

III

IV

32+1**

32+1**

32+1**

34

I-IV

Общо

V

VI

VII

34

34

36

V-VІІ

I Гимназиален етап

ОБЩО

І-VІІ

Класове
VІІІ

ІХ

36

36

36

II Гимназиален етап
Класове

Общо
VІІІХ

Х
2

ХІ
36

ХІІ
2

29

Общо

ОБЩО

XIXII

VІІІ-ХІІ

2

Раздел А – задължителни учебни часове

224

128

224

224

238

910

170

170

180

520

1430

144

108

108

360

108

87

195

555

64

96

102

262

102

102

108

312

574

144

112

112

136

488

153

153

162

468

956

108

72
72
108

72
72
72

288
144
288

72
72

58
58

130
130

288
274
418

32

34

66

36

36

18

90

90

66
51

64

34

51

54

156

156

98

98
68

68

72

208

208

72

72

126

270

270

51

68

72

191

191

36

36

90

162

162

36

36

72

144

144
36

32

32
68

100

65

65

64

64
32

29

85

85

170

270

72

72

72

54

36

72

162

162

54

54

54

54

36

72

162

162

54

54

54

36

54

72

162

162

64

64

48

51

227

68

68

54

190

417

18

18

18

54

54

64

48

64

51

227

68

68

54

190

417

18

18

18

54

54

32

32

32

34

130

51

51

36

138

268

64

64

80

85

293

85

85

72

242

535

72

72

72

216

608

640

784

833

2865

952

96

96

80

85

357

85

704

736

864

918

3222

969 1044
2965
5830
Раздел Б – избираеми учебни часове
85

90

1037 1054 1134

72

58

130

346

72

58

130

130

18

18

36

36
36
2646

432

882

36
810

954

18

348

780

36
36
3426

260

617

270

342

198

64

874

720

64

580

64

1428

2302

3225

6447

1152

1152

1152

64

3520

1152

64

928

64

2208

5728

432

144

268

700

3952

1296

2476

6428

Раздел В – факултативни учебни часове
128

128

128

136

520

136

136

144

416

936

144

144

144

832

864

992

1054

3742

1173 1190 1278

3641

7383

1296

1296

1296

64

124
64

1052

64

Забележки:
* Във всички класове задължителните учебни часове по учебните предмети музика, изобразително
изкуство или физическо възпитание и спорт може да се използват за специализирана подготовка.
** Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (напр. една учебна
седмица в края на учебните занятия) или в няколко дни в рамките на учебното време през учебната
година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти
в класа, училището или между училищата.
*** Часовете, предвидени за придобиване на обща професионална подготовка, може да се разместват в класовете от средната степен за сметка на часовете, предвидени за придобиване на отраслова
и/или специфична професионална подготовка, при запазване на общия брой учебни часове в раздели А
и Б за всеки отделен клас.“

§ 6. Приложение № 10 към чл. 12, ал. 2, т. 10 се изменя така:
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„Приложение № 10
към чл.„Приложение
12, ал. 2 , т. 10 № 10
към чл. 12, ал. 2, т. 10

Рамков учебен план
Рамков
учебен
план
за спортните
училища
за спортните училища
Прогимназиален етап
Класове
V

Учебни седмици

34

VI

4

34

VII

4

36

I Гимназиален етап
Класове

Общо
VІІІ

VVІІ

2

36 2

ІХ

36

Х

2

36

II Гимназиален етап
Класове

Общо
VІІІХ

2

ХІ

36

ХІІ

2

29

Общо

Общо

XIXII

VІІІХІІ

195

555

4

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

170

170

180

520

144

108

108

360

Чужд език - ...

102

102

108

312

144

72

72

288

72

72

108

108

Чужд език - ...

0

108

87

0

288

144

72

58

130

274

72

288

72

58

130

418

Математика

153

153

162

468

Компютърно моделиране и
информационни технологии
Информационни технологии

51

51

54

156
36

36

18

90

90

История и цивилизации

68

68

72

208

72

72

126

270

270

География и икономика

51

68

72

191

36

36

90

162

162

36

36

72

144

Философия
Гражданско образование
Човекът и природата

144
36

85

85

29

65

65

170

Биология и здравно образование

72

72

54

36

72

162

162

Физика и астрономия

54

54

54

36

72

162

162

Химия и опазване на околната
среда

54

54

36

54

72

162

162

Музика*
Изобразително изкуство*
Технологии и предприемачество

68

68

54

190

68

68

54

190

51

51

36

138

Обща професионална
подготовка**
Чужд език по професията

72
18

Здравословни и безопасни условия
на труд
Предприемачество

36

Икономика
Общо за раздел А

36
867

884

972

2723

756

684

882

58

130

18

18

36

36

36
0

130

2322

36
360 0

290 0

650

2972

Раздел Б – избираеми учебни часове + Раздел В – факултативни учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б + раздел В, в т.ч. произв.
Практика
Общо за раздел А + раздел Б +
раздел В

415
1318

36

398
1318

36

360
1368

36

1281

576 36

648

4004

1368

1368

36

450
1368

36

1782

972 36

807 36

1851

3633

4104

1368

1133

2501

6605

Забележки:
* Във всички класове задължителните учебни часове по учебните предмети музика и изобразително
изкуство може да се използват за специализирана подготовка.
В рамките на целодневното обучение в спортните училища освен часовете, определени в горната таблица, за осъществяване на тренировъчния процес за всяка седмица допълнително се определят:
– 4 учебни часа за спортна подготовка;
– 2 учебни часа за активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания.
** Часовете, предвидени за придобиване на обща професионална подготовка, може да се разместват в класовете от средната степен за сметка на часовете, предвидени за придобиване на отраслова
и/или специфична професионална подготовка, при запазване на общия брой учебни часове в раздели А
и Б за всеки отделен клас.“

§ 7. Приложение № 11 към чл. 12, ал. 2, т. 11 се изменя така:
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„ Приложение

С Т Р. 4 3

№ 11

„Приложение № 11
към чл. 12, ал. 2, т. 11

към чл. 12, ал. 2, т. 11

Рамков
учебен
план
Рамков учебен
план
за общо и за
за общо
профилирано
образование
в училища
културата
и за профилирано
образование
в училища по
по културата
Начален етап

Прогимназиален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

Учебни
предмети
Български език и
литература
Чужд език - ….

Общо

Класове
IIV

V

VI

VII

34

34

36

VVІІ

І

ІI

III

IV

32+1
***

32+1
***

32+1
***

34

224

224

224

238

910

170

170

180

520

64

96

102

262

102

102

108

312

112

112

136

488

153

153

162

468

32

34

66

ОБЩО

I Гимназиален етап

VІІI

ІХ

Х

36

36

36

Общо
VІІI- ХІ
Х
36

1430

144

108

108

360

108

93

201

561

574

144

72

72

288

72

62

134

422

72

72

144

72

62

134

278

956

108

108

72

288

72

62

134

422

36

36

18

90

90

І-VІІ

Класове

128

Компютърно
моделиране

Компютърно
моделиране и
информационни
технологии

51

54

156

Гражданско
образование
Родинознание
Човекът и
природата
Биология и
здравно
образование
Физика и
астрономия
Химия и
опазване на
околната среда
Музика**

34

98

98
68

68

72

208

208

72

72

126

270

270

51

68

72

191

191

36

36

90

162

162

36

36

72

144

32

68

100

85

67

67

170

270

72

72

72

54

36

72

162

162

54

54

54

54

36

72

162

162

54

54

54

36

54

72

162

162

85

64

64

48

51

227

68

68

54

190

417

64

48

64

51

227

68

68

54

190

417

32

32

32

34

130

51

51

36

138

268

Физическо
възпитание и
спорт**
Общо за раздел
А

64

64

80

85

293

85

85

72

242

535

608

640

784

833

2865

952

969

1044

2965

5830

Общ годишен
брой часове за
раздел Б
Общо за раздел
А + раздел Б

96

96

80

85

357

85

85

90

260

617

704

736

864

918

3222

1037

1054

1134

3225

6447

Общо за раздел
А + раздел Б +
раздел В

31

64

64

32

Изобразително**
изкуство
Технологии и
предприемачествo

Максимален
годишен брой
часове за раздел
В

144
36

32

VІІІХІІ

156

Информационни
технологии

64

31

ОБЩО

66
51

Човекът и
обществото
История и
цивилизации****
География и
икономика
Философия

Класо- Общо
ве
ХІІ
XI-XII

Раздел А – задължителни учебни часове

Чужд език - ….*
Математика

II Гимназиален етап

18

18

18

54

54

18

18

18

54

54

72

72

72

216

72

62

134

350

828

774

954

2556

432

372

804

3360

720

620

1340

2240

992

2144

5600

Раздел Б – задължителни учебни часове
324

378

198

900

1152

1152

1152

3456 1152

144

144

144

432

144

124

268

700

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300

Раздел В – факултативни учебни часове
128

832

128

864

128

992

136

1054

520

3742

136

1173

136

1190

144

1278

416

3641

936

7383

Забележки:
* Задължителните учебни часове, предвидени за учебния предмет чужд език*, може да се използват
за изучаване на древни или съвременни езици.
** Във всички класове задължителните учебни часове по учебните предмети музика, изобразително
изкуство или физическо възпитание и спорт може да се използват за специализирана подготовка.
*** Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица (напр. една учебна
седмица в края на учебните занятия) или в няколко дни в рамките на учебното време през учебната
година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти
в класа, училището или между училищата.
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**** С цел придобиване на специализирана подготовка общият брой избираеми учебни часове в VIII
клас може да се увеличи за сметка на намаляване на броя на задължителните учебни часове, предвидени
за придобиване на общообразователна подготовка по история и цивилизации, като в IX клас за сметка
на избираеми учебни часове, предвидени за придобиване на специализирана подготовка, се увеличи броят
на задължителните учебни часове по история и цивилизации за усвояване и на учебното съдържание,
предвидено за изучаване в VIII клас.“

§ 8. Приложение № 12 към чл. 12, ал. 2, т. 12 се изменя така:
„Приложение № 12
„Приложение № 12
към чл. 12, ал. 2, т. 12
към
чл. 12, ал. 2, т. 12
Рамков учебен план
за общо и за професионално образование
в училища
в местата за лишаване от свобода
Рамков учебен
план
за общо и за професионално образование в училища в местата за лишаване от свобода
Начален етап
Класове
І
Учебни
седмици

ІI
32

Учебни
предмети
Български език и
224
литература
Чужд език -…
Чужд език - …
Математика

Общ годишен
брой часове за
раздел Б
Общо за раздел
А + раздел Б
Максимален
годишен брой
часове за
раздел В
Общо за раздел
А + раздел Б +
раздел В

32

Класове

IV

I-IV

34

V

VI
34

Общо
VII

34

VVІІ

I Гимназиален етап

ОБЩО
І-VІІ

36

VІІІ
36

II Гимназиален етап

Класове

Общо

ІХ

VІІІХ

36

Х
36

2

Общо

Класове
ХІ
36

XIXII

ХІІ
2

29

ОБЩО
VІІІХІІ

2

Раздел А – задължителни учебни часове

224 224

238

910

170

170

180

520

1430

144

108

108

360

64

96

102

262

102

102

108

312

574

144

72
72

72
72

288
144

128 112 112

136

488

153

153

162

468

956

108

108

72

288

34

66

Компютърно
моделиране
Компютърно
моделиране и
информационни
технологии
Информационни
технологии
Човекът и
обществото
История и
цивилизации
География и
икономика
Философия
Гражданско
образование
Родинознание
32
Човекът и
природата
Биология и
здравно
образование
Физика и
астрономия
Химия и
опазване на
околната среда
Технологии и
предприемачество 32
Обща
професионална
подготовка
Чужд език по
професията - …
Здравословни и
безопасни
условия на труд
Общо за раздел
А

32

III

Прогимназиален етап
Общо

32

34

195

555

72

58

0
130

288
274

72

58

130

418

66
51

64

87

108

51

54

156

98

0

156
36

36

18

90

90

72

72

126

270

270
162

98
68

68

72

208

208

51

68

72

191

191

0

36

36

90

162

36

36

72

144

144
36

64

32
32

32

32

68

34

100

130

85

2118

65

51

170

270

72

72

72

54

36

72

162

162

54

54

54

54

36

72

162

162

54

54

54

36

54

72

162

162

36

138

268

85

51

731

748

864

2343

4461

720

684

58

130

18

18
646

65

64

72

416 464 592

29

130
18

846

2250

360

290

650

2900

234

64 1054

720

64 580 64

1428

2482

1080 64 870 64

2078

5382

144

360

2222

5742

Раздел Б – избираеми учебни часове
384 400 272

306

1362

234

846

2208

360

800 864 864

952

3480 1037 1054 1098

3189

6669

1080 1080 1080 64

306

306

396

3304

Раздел В – факултативни учебни часове
64

64

64

68

864 928 928 1020

260

72

208

468

3740 1105 1122 1170

3397

7137

68

68

72

72

72

1152 1152 1152 64

216

3520

72

72

1152 64 942 64

Забележка.
* Часовете, предвидени за придобиване на обща професионална подготовка, може да се разместват в класовете от средната степен за сметка на часовете, предвидени за придобиване на отраслова
и/или специфична професионална подготовка, при запазване на общия брой учебни часове в раздели А
и Б за всеки отделен клас.“

§ 9. Приложение № 15 към чл. 12, ал. 2, т. 15 се изменя така:
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към чл. 12, ал. 2, т.15
„Приложение № 15
към чл. 12, ал. 2, т. 15

Рамков учебен план

Рамков учебен план
за общо
образование
вечерна
форма
на обучение
за общо
образование
във във
вечерна
форма
на обучение

Начален етап
Общо

Класове

Учебни седмици

Прогимназиален етап

І

ІI

III

IV

32

32

32

34

I-IV

Класове

Общо ОБЩО

V

VI VII V-VІІ

34

34

І-VІІ

36

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература

224

Чужд език
Математика

128

Компютърно моделиране
Компютърно моделиране и
информационни технологии
Родинознание

224 224 238

910

170 170 144

484

1394

64

102

262

102 102 108

312

574

112 112 136

488

136 136 126

398

886

32

66

96

34

66
51

32

32

Човекът и обществото

64

34

51

54

156

156

64

64

98

98

История и цивилизации

51

51

54

156

156

География и икономика

51

51

54

156

156

68

68

136

236

Човекът и природата

32

68

100

Биология и здравно образование

54

54

54

Физика и астрономия

54
54

54
54

54

Химия и опазване на околната среда

54

Технологии и предприемачество

32

32

34

130

34

36

104

234

Общо за раздел А

416

464 592 646

2118

663 663 738

2064

4182

32

34

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за
раздел Б
Общо за раздел А + раздел Б

288

240 112 102

742

85

54

224

966

704

704 704 748

2860

748 748 792

2288

5148

§ 10. Приложение № 18 към чл. 12, ал. 2, т. 18 се изменя така:
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към чл. 12, ал. 2, т. 18

ВЕСТНИК

„Приложение № 18

Рамков учебен план
към чл. 12, ал. 2, т. 18
за профилирано образование без
интензивно
или
разширено
изучаване
на чужд език
Рамков учебен план
в дистанционна
форма
обучение изучаване на чужд език
за профилирано образование
без интензивно
илинаразширено
в дистанционна форма на обучение

Начален етап

Прогимназиален етап
Общо

Класове

Учебни
седмици
Учебни
предмети
Български език
и литература

І

ІI

III

IV

32

32

32

34

I-IV

Класове
V

VI

VII

34

34

36

I Гимназиален етап
Общо

Общо

VVІІ

І-VІІ

VІІІ

ІХ

Х

36

36

36

224

108

108

224

224

238

910

170

170

180

520

1430

144

64

96

102

262

102

102

108

312

574

144

128

112

Компютърно
моделиране
Компютърно
моделиране и
информационни
технологии
Информационни
технологии

Изобразително
изкуство
Технологии и
предприемачество
Физическо
възпитание и
спорт
Общо за раздел
А
Общ годишен
брой часове за
раздел Б
Общо за раздел
А + раздел Б
Максимален
годишен брой
часове за раздел
В
Общо за раздел
А + раздел Б +
раздел В

112

136

488

32

34

66

153

153

Общо
XIXII

ОБЩО
VІІІХІІ

ХІ

ХІІ

36

31

360

108

93

201

561

72

72

288

72

62

134

422

72

144

72

62

134

278

64

34

162

468

956

108

108

72

288

72

62

134

422

36

36

18

90

90

72

72

126

270

270

66
51

Човекът и
обществото
История и
цивилизации
География и
икономика
Философия

Човекът и
природата
Биология и
здравно
образование
Физика и
астрономия
Химия и
опазване на
околната среда
Музика

VІІІХ

Класове

72

Чужд език - …

Гражданско
образование
Околен свят

Общо

Класове

Раздел А – задължителни учебни часове

Чужд език - …

Математика

II Гимназиален етап

51

54

156

98

156

98
68

68

72

208

208

51

68

72

191

191

36

36

90

162

162

36

36

72

144

144
36

32

64

32
32

68

100

31

67

67

64
85

170

270

72

72

72

54

36

72

162

162

54

54

54

54

36

72

162

162

54

54

54

36

54

72

162

162

85

64

64

48

51

227

68

68

54

190

417

18

18

18

54

54

64

48

64

51

227

68

68

54

190

417

18

18

18

54

54

32

32

32

34

130

51

51

36

138

268

72

90

162

162

64

64

80

85

293

85

85

72

242

535

72

72

72

216

72

62

134

350

608

640

784

833

2865

952

969

1044

2965

5830

900

864

954

2718

432

372

804

3522

Раздел Б – избираеми учебни часове
96

96

80

85

357

85

85

90

260

617

252

288

198

738

720

620

1340

2078

704

736

864

918

3222

1037

1054

1134

3225

6447

1152

1152

1152

3456

1152

992

2144

5600

128

128

128

136

520

136

136

144

416

936

144

144

144

432

144

124

268

700

832

864

992

1054

3742

1173

1190

1278

3641

7383

1296

1296

1296

3888

1296

1116

2412

6300

§ 11. Приложение № 19 към чл. 12, ал. 2, т. 19 се изменя така:
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§ 10. Приложение № 19 към чл. 12, ал. 2, т. 19 се изменя така:
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към чл. 12, ал. 2,№
т. 19
19
„Приложение
към чл. 12, ал. 2, т. 19

Рамков учебен план
Рамков учебен план

за
за общо
общо образование
образование вв задочна
задочна форма
форма на
на обучение
обучение
Начален етап
Общо

Класове
Учебни седмици

Общо за раздел А + раздел Б

I

55
50

10

55
30
50

25

50
30
40
10

50
30
50
10

210
90
190
20

20

10

35
30

10

10

20

Общо

Класове

II
III
IV
V
VI
I-IV
9
9
9
9
9
Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети
Български език и литература
Чужд език
Математика
Компютърно моделиране
Компютърно моделиране и
информационни технологии
Родинознание
Човекът и обществото
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната
среда
Технологии и предприемачество
Общо за раздел А
Общ годишен брой часове за
раздел Б

Прогимназиален етап

ОБЩО

VII
9

V-VII

I-VІІ

40
20
40

40
20
40

40
20
40

120
60
120

330
150
310
20

10

10

10

30

30

20
20

60
45
30
20
20

35
30
60
45
50
20
20

20

20

20

20
15
15

20
15
15

20
15

10

10

10

10

40

10

10

10

30

70

125

170

170

170

635

170

170

215

555

1190

Раздел Б – избираеми учебни часове
73

73

73

73

292

73

73

73

219

511

198

243

243

243

927

243

243

288

774

1701

“
Заключителна разпоредба
§ 12. Училищните учебни планове, утвърдени въз основа на рамковите учебни планове по
тази наредба, за началния и за прогимназиалния етап започват да се прилагат, както следва:
1. от учебната 2021 – 2022 г. – за учениците, които постъпват в I и в V клас;
2. от учебната 2022 – 2023 г. – за учениците, които постъпват във II и в VI клас;
3. от учебната 2023 – 2024 г. – за учениците, които постъпват в VII клас.
Министър:
Красимир Вълчев
6194
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-635
от 3 август 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 обектите са невъзстановимо увредени и във връзка с
постъпили в Министерството на околната среда
и водите писма с вх. № 05-08-2700/27.12.2019 г. и
вх. № 05-08-1330/20.05.2020 г. от РИОСВ – Бургас:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида бяла топола (Populus
alba), намиращо се в отдел 294 по ЛУП на ГС
„Несебър“, землището на гр. Обзор, община
Несебър, област Бургас, обявено със Заповед
№ 511 от 24.02.1976 г. на Министерството на
горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 36 от 1976 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 823.
1.2. Вековно дърво от вида благун (Quercus
frainetto), намиращо се в отдел 256 „д“ по ЛУП
от 1976 г. на ДЛС „Слънчев бряг“, землището на
с. Раковсково, община Несебър, област Бургас,
обявено със Заповед № 736 от 6.08.1987 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 71 от 1987 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1778.
1.3. Вековно дърво от вида благун (Quercus
frainetto), намиращо се в поземлен имот № 062010
по картата за възстановена собственост за землището на с. Баня, община Несебър, област Бургас,
обявено със Заповед № РД-383 от 29.03.2005 г. на
Министерството на околната среда и водите (ДВ,
бр. 43 от 2005 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 2013.
1.4. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в отдел 34 „б“ по ЛУП от
1977 г. на ГС „Несебър“, землището на с. Рожден,
община Руен, област Бургас, обявено със Заповед
№ 1042 от 30.11.1984 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1616.
1.5. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в местност Топалови каби,
землището на с. Ново Паничарево, община
Приморско, област Бургас, обявено със Заповед
№ 343 от 4.07.1978 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 981.
1.6. Три броя вековни дървета от вида странджански дъб (Quercus hartwissiana), обявени в група
от 14 броя странджански дъба, намиращи се в

местност Св. Илия, землището на с. Кости, община Царево, област Бургас, обявени със Заповед
№ 1301 от 5.05.1974 г. на Министерството на горите
и опазване на природната среда. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 561.
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“.
Министър:
Е. Димитров
6166

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-76
от 18 август 2020 г.
Със Заповед № РД-02-15-151 от 4.12.2014 г. на
министъра на регионалното развитие и благо
устройството е разрешено изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива
(КПИИ) за обект: „Нови гарови здания, спирки
и сгради, както и реализация на техните присъединителни проводи и пътни връзки“, със следните
самостоятелни части:
1. Подробни устройствени планове
1.1. По Проект „Развитие на железопътен
възел София“
• Подробен устройствен план – Изменение на
план за застрояване (ПУП – ИПЗ) за ново
приемно здание в съществуващата железопътна гара Волуяк, разположена в УПИ XI,
кв. 91, м. Волуяк, гр. София, Столична община, област София-град
• П УП – Изменение на план за регулация и
застрояване (ПУП – ИПРЗ) за ново приемно здание в съществуващата железопътна
гара Илиянци, разположена в УПИ IV,
кв. 3, гр. София, Столична община, област
София-град
• П УП – Изменение на план за регулация и
застрояване (ПУП – ИПРЗ) за ново приемно
здание, присъединителни проводи и пътни
връзки на нова жп гара Обеля, разположени
в УПИ I, кв. 16, м. Северен парк – гробищен
парк „Бакърена фабрика“, гр. София, Столична община, област София-град
• П УП – парцеларен план и план за застрояване (ПУП – ПП и ПЗ) за ново приемно
здание в нова железопътна гара „Равно поле“
и парцеларни планове за присъединителни
проводи и пътни връзки за достъп, разположени в землището на с. Равно поле, община
Елин Пелин, Софийска област
1.2. По проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

– ПУП – парцеларен план и план за застрояване (ПУП – ПП и ПЗ) за ново приемно здание
в нова железопътна гара Сливница и парцеларни
планове за присъединителни проводи и пътни
връзки за достъп, разположени в землището на
гр. Сливница, община Сливница, Софийска област
2. Инвестиционни проекти във фаза технически проект
С мо т и ви ра но п исмо изх. № Ж И-272 49/
30.07.2020 г. (вх. № АУ23-7(12)/4.08.2020 г.) на
генералния директор на ДП „НКЖИ“ инж. Красимир Папукчийски е поискано прекратяване
на административното производство по Заповед
№ РД-02-15-151 от 4.12.2014 г. за разрешаване
изработването на КПИИ за обект: „Нови гарови
здания, спирки и сгради, както и реализация
на техните присъединителни проводи и пътни
връзки“, част от проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“ в частта на
ПУП – ПП и ПЗ и инвестиционен проект във фаза
Технически проект за ново приемно здание в нова
жп гара Сливница в землището на гр. Сливница,
община Сливница, Софийска област.
Предвид горното и на основание чл. 56, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)
прекратявам производството по одобряване на
комплексен проект за инвестиционна инициатива, разрешено със Заповед № РД-02-15-151 от
4.12.2014 г. на министъра на регионалното развитие
и благоустройството в частта, в която е разрешено
изработване на ПУП – парцеларен план и план за
застрояване (ПУП – ПП и ПЗ) и инвестиционен
проект във фаза Технически проект за ново приемно здание в нова железопътна гара „Сливница“
в землището на гр. Сливница, община Сливница,
Софийска област, по проект „Модернизация на
железопътната линия София – Драгоман“.
Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица на основание чл. 56, ал. 3 от
АПК по реда на чл. 150, ал. 8 от ЗУТ.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
глава десета, раздел IV от АПК на основание
чл. 56, ал. 4 от АПК.
Министър:
П. Аврамова
6456

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № РД-20-7706-137
от 22 юли 2020 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
I. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Ален
мак, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 20.11.2007 г. Решение № 1350 от 28.11.2006 г.
по адм. дело № 674/2004 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на СО „Ален мак“, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
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Имот № 386 става с площ 599,91 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва Петя Серафимова Цонкова с документ други № 1567.
Имот № 387 става с площ 600,05 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва Лазар Николов Андреев с н.а.
Имот № 391 става с площ 599,90 кв. м и в
регистъра като собственик се вписва Георги
Петров Пейчев с други (оценителен протокол),
изд. район „Приморски“, община Варна.
Образува се имот № 3820 с площ 498,82 кв. м
и в регистъра като собственик се вписват н-ци
на Аверно Тодоров Авернов с решение на Общинската служба по земеделие и гори – Варна.
Образува се имот № 3821 с площ 61 кв. м, с
НТП: за второстепенна улица, и собственик –
Община Варна.
За имот № 438 с площ 730,05 кв. м в регистъра се заличава Цветана Борисова Благоева с
оценителен протокол, изд. Община Варна – район
„Приморски“ (записан в КККР като „Други“), и
като собственици се вписват Цветанка Борисова
Благоева с н.а. за 600 кв. м ид.ч. и Валя Димит
рова Кръстева с н.а. за 450 кв. м ид.ч.
За имот № 437 с площ 1074,99 кв.м в регистъра не се променя вписаният като собственик
Елена Райкова Илиева с н.а. за 1000 кв. м ид.ч.
В регистъра се довписва като собственик Елена
Райкова Илиева-Калчева с н.а. на Службата по
вписванията – Варна, за 75 кв. м ид.ч.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
II. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Акчелар, землище гр. Варна, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 6.11.2008 г. Решение № 119 от 6.02.2008 г. по
адм. дело № 747/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на СО „Акчелар“, землище гр. Вар
на, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
З а н о в о о б р а з у в а н и м о т № 3 4 4 с п ло щ
1548,26 кв. м в регистъра се заличава Тодор
Костадинов Тодоров с нотариален акт и като
собственик се вписва Емил Венелинов Матеев с
нотариален акт, вписан в Службата по вписванията – Варна, с акт за 1500 кв. м.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
III. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Горна
Трака, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:
1.В изпълнение на: 1) влязло в законна сила на
4.01.2010 г. Решение № 633 от 29.11.2009 г. и влязло
в законна сила на 27.02.2014 г. Решение № 1 от
29.01.2014 г., и двете по адм. дело № 1576/2006 г.
на Варненския окръжен съд; 2) влязло в законна
сила на 31.05.2010 г. Решение № 41 от 13.01.2009 г.
и влязло в законна сила на 23.04.2014 г. Решение № 2 от 11.02.2014 г., и двете по адм. дело
№ 1582/2006 г. на Варненския окръжен съд:
В ПНИ на СО „Горна Трака“, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват
следните промени:
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Заличава се ПИ с идентификатор 10135.2623.4155.
Образува се ПИ с идентификатор 10135.2623.753
с площ 599,96 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва Стоян Димитров Кателиев с н.а.
Образува се ПИ с идентификатор 10135.2623.754
с площ 600,10 кв. м и в регистъра като собственици се вписват Петранка Асенова Кателиева с
н.а. и Добромир Борисов Димитров с н.а.
ПИ с идентификатор 10135.2623.4156 става с
площ 2194,50 кв. м и в регистъра като собственик
се вписва „н-ци на Георги Николов Кълчиклиев“
с решение на Поземлена комисия – Варна.
ПИ с идентификатор 10135.2623.9522 става с
площ 2932,26 кв. м, собственик Община Варна,
НТП: за второстепенна улица, вид собственост:
общинска публична.
ПИ с идентификатор 10135.2723.9537 става с
площ 1706,33 кв. м, собственик Община Варна,
НТП: за второстепенна улица, вид собственост:
общинска публична.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
IV. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Манас
тирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище
кв. Виница, община Варна, област Варна, в частта
относно новообразувани имоти и регистри към
тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 9.05.2011 г. Решение № 684 от 30.03.2010 г. по
адм. дело № 2822/2008 г. на Административния
съд – Варна.
В ПНИ на СО „Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата“, землище кв. Виница, община Варна, област Варна, се извършват следните
промени:
Новообразуван имот № 952 (КР 517) става с
площ 600 кв. м, в регистъра се заличава вписаният
като собственик „Диньо Василев Димитров с оценителен протокол, изд. к-во район „Приморски“,
800 кв. м ид.ч.“ и като собственици се вписват
Диньо Василев Димитров и Маргарита Стоянова
Димитрова с нотариален акт.
Новообразува се имот № 5378 (КР 517) с площ
386 кв. м и в регистъра като собственик се вписва
„н-ци на Димитър Георгиев Хаджидимитров“ с
документ за собственост „Решение на Поземлена
комисия – Варна“.
Новообразува се имот № 5379 (КР 517) с площ
136 кв. м, с НТП – улица, собственик Община
Варна, като достъп до новообразуван имот № 5378.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
2. В изпълнение на влязло в законна сила
на 30.05.2011 г. Решение № 228 от 4.02.2011 г. по
адм. дело № 3187/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В първоначално одобрения ПНИ на СО местност Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, КР 517, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 961,
962, 967, 968 и 1755 по ПНИ.
Образува се имот № 5162 с площ 288 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Иван
Георгиев Бахчеванджиев.
Образува се имот № 5163 с площ 419 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Зина
Кирова Добрева с нотариален акт.
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Образува се имот № 5164 с площ 476 кв. м и
в регистъра като собственици се вписват наследниците на Георги Димитров Хаджиолу с решение
на ОСЗГ – Варна.
Образува се имот № 5165 с площ 643 кв. м и
в регистъра като собственици се вписват наследниците на Георги Димитров Хаджиолу с решение
на ОСЗГ – Варна.
Образува се имот № 5166 с площ 600 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Иван
Желев Желев с нотариален акт.
Образува се имот № 5167 с площ 600 кв. м и
в регистъра като собственик се вписва Станю
Стоянов Станев с нотариален акт.
Образува се имот № 5168 с площ 717 кв. м и
в регистъра като собственици се вписват наследниците на Георги Димитров Хаджиолу с решение
на ОСЗГ – Варна.
Образува се имот № 5169 с площ 146 кв. м, с
НТП – за второстепенна улица, собственик Община Варна, като достъп до имот № 5165.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
3. В първоначално одобрения ПНИ на СО
м. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, КР 516, се извършват следните промени:
За новообразуван имот № 350 с площ 801 кв. м
в регистъра се заличава Николай Костов Желев
с оценителен протокол за 600 кв. м ид.ч. и като
собственик се вписва Никола Костов Желев с нотариален акт на Службата по вписванията – Варна.
За новообразуван имот № 355 с площ 810 кв. м
в регистъра се заличава Ценко Михов Памукчиев
с оценителен протокол за 600 кв. м ид.ч. и като
собственик се вписва Росица Михайлова Йорданова с нотариален акт за 600 кв. м ид.ч. на Службата
по вписванията – Варна, и с нотариален акт за
210 кв. м на Службата по вписванията – Варна,
както и за съществуващата в имота сграда.
За новообразуван имот № 356 с площ 792 кв. м
в регистъра се заличава Зарко Цанев Райков с
оценителен протокол № 1398 от 11.03.1994 г. за
600 кв. м ид.ч. и като собственици се вписват
Зарко Цонев Стойчев с нотариален акт на Службата по вписванията – Варна, и Елка Любенова
Цонева с нотариален акт на Службата по вписванията – Варна, както и за съществуващата в
имота сграда.
За новообразуван имот № 357 с площ 787 кв. м
в регистъра се заличават Николай Христов Димитров с нотариален акт за 300 кв. м ид.ч. и
Виолета Кирилова Димитрова с нотариален акт
за 300 кв. м ид.ч. и като собственици се вписват
Николай Христов Димитров с нотариален акт
на Службата по вписванията – Варна, и Виолета Кирилова Димитрова с нотариален акт на
Службата по вписванията – Варна, както и за
съществуващите в имота сгради.
За новообразуван имот № 358 с площ 881 кв. м
в регистъра се заличава Евгени Пенчев Минчев
с оценителен протокол за 600 кв. м ид.ч. и като
собственици се вписват Евгений Пенчев Минчев
с нотариален акт на Службата по вписванията – Варн а, и Евгения Спирова Минчева с нотариален акт на Службата по вписванията – Варна,
както и за съществуващите в имота сгради.
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Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
V. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на местност Свети Никола – стр. граници по § 4,
ал. 3 от ПЗР на ЗСПЗЗ, землище гр. Варна, община
Варна, област Варна, в частта относно новообразувани имоти и регистри към тях, както следва:
1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 4.03.2009 г. Решение № 877 от 18.06.2008 г.
по адм. дело № 8/2008 г. на Административния
съд – Варна:
В ПНИ на местност Свети Никола – стр.
граници по § 4, ал. 3 от ПЗРЗСПЗЗ, земл ище
гр. Варна, община Варна, област Варна, се извършват следните промени:
Заличават се имот № 301 и сгради № 2 и № 3
в имот № 301 по ПНИ.
Образува се имот № 10135.2526.2888 с площ
453,60 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Ваня Тодорова Костадинова с договор за
делба на Службата по вписванията – Варна. За
сграда с идентификатор 10135.2526.2888.1 с площ
50 кв. м като собственик се вписва Ваня Тодорова
Костадинова с удостоверение, издадено от гл. архитект на район „Приморски“, община Варна. За
сграда с идентификатор 10135.2526.2888.2 с площ
20 кв. м като собственик се вписва Ваня Тодорова
Костадинова с удостоверение, издадено от гл. архитект на район „Приморски“, община Варна. За
сграда с идентификатор 10135.2526.2888.3 с площ
55 кв. м като собственик се вписва Ваня Тодорова Костадинова с удостоверение, издадено от гл.
архитект на район „Приморски“, община Варна.
Образува се имот № 10135.2526.2889 с площ
422,96 кв. м и в регистъра като собственик се
вписва Маргарита Тодорова Пеева с договор за
делба на Службата по вписванията – Варна. За
сграда с идентификатор 10135.2526.2889.1 с площ
62 кв. м като собственик се вписва Маргарита
Тодорова Пеева с удостоверение на гл. архитект
на район „Приморски“, община Варна.
Новообразуван имот № 302 става с площ
1002,65 кв. м и в регистъра като собственици се
вписват: Тодор Андреев Илиев с н.а. за 1/2 ид.
части и Стоян Андреев Илиев с н.а. за 1/2 ид.
части. За сграда с идентификатор 10135.2526.302.1
с площ 66 кв. м като собственик се вписва Тодор
Андреев Илиев с акт за узаконяване, издаден от
гл. архитект на район „Приморски“, община Варна. За сграда с идентификатор 10135.2526.302.2
с площ 12 кв. м като собственици се вписват:
Тодор Андреев Илиев с н.а. за 1/2 ид. части и
Стоян Андреев Илиев с н.а. за 1/2 ид. части. За
сграда с идентификатор 10135.2526.302.3 с площ
9 кв. м като собственик се вписва Стоян Андреев
Илиев, без документ. За сграда с идентификатор
10135.2526.302.4 с площ 17 кв. м като собственик
се вписва Стоян Андреев Илиев, без документ. За
сграда с идентификатор 10135.2526.302.5 с площ
57 кв. м като собственик се вписва Тодор Андреев
Илиев с разрешение за строеж на гл. архитект
на район „Приморски“, община Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
VI. Одобрявам плана на новообразуваните
имоти на селищно образувание местност Траката, землище кв. Виница, община Варна, област
Варна, в частта относно новообразувани имоти
и регистри към тях, както следва:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

1. В изпълнение на влязло в законна сила
на 10.04.2012 г. Решение № 25 от 28.10.2011 г. по
адм. дело № 24/2010 г. на Окръжния съд – Варна:
В първонача лно одобрени я ПНИ на СО
м. Траката, землище кв. Виница, община Варна,
област Варна, се извършват следните промени:
Заличават се новообразувани имоти № 1826
и № 6121.
Образува се имот № 7198 с площ 504 кв. м и
в регистъра като собственик се вписва насл. на
Димитра Андреева Карагеоргиева с решение на
Общинската служба по земеделие и гори – Варна.
Образува се имот № 7199 с площ 600 кв. м
и в регистъра като собственик се вписва Искра
Крумова Савова с нотариален акт.
Образува се имот № 7200 с площ 387 кв. м и
в регистъра като собственик се вписва насл. на
Димитра Андреева Карагеоргиева с решение на
Общинската служба по земеделие и гори – Варна.
Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
6155
ЗАПОВЕД № РД-20-7706-140
от 30 юли 2020 г.
На основание § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ и чл. 32, ал. 1 от Закона за
администрацията нареждам:
І. Одобрявам плана на новообразуваните имоти
на селищно образувание местност „Панорама І,
ІІ, ІІІ“, землище с. Осеново, община Аксаково,
област Варна, в частта относно новообразувани
имоти и регистри към тях, както следва:
В изпълнение на влязло в законна сила на
1.11.2010 г. Решение № 1913 от 13.11.2009 г. по
адм. дело № 2539/2007 г. на А дминистративния съд – Варна, и влязло в законна сила на
18.05.2009 г. Решение № 1563 от 24.11.2008 г. по
адм. дело № 2542/2007 г. на Административния
съд – Варна:
В ПКП се извършват следните промени:
Стар имот № 465 става с площ 2074 кв. м и като
собственик вместо Тодорка Панайотова Божкова
се вписват наследниците на Тодорка Панайотова
Божкова с решение на ПК – Аксаково.
За стар имот № 468 с площ 3463,767 кв. м
(закръглено 3464 кв. м) като собственик вместо
Жеко Петров Ганев се вписват наследниците на
Жеко Петров Ганев с решение на ПК – Аксаково.
В ПНИ се извършват следните промени:
Новообразуван имот № 378 става с площ
1715,73 кв. м (закръглено 1716 кв. м) и в регистъра
като единствен собственик се вписват наследниците на Тодорка Панайотова Божкова с документ
за собственост: решение на ПК – Аксаково.
Новообразуван имот № 379 става с площ
1361,32 кв. м (закръглено 1361 кв. м) и в регистъра като единствен собственик се вписват наследниците на Жеко Петров Ганев с документ за
собственост: решение на ПК – Аксаково.
Новообразуван имот № 9510 става с площ
3497,01 кв. м (закръглено 3497 кв. м), запазва се
НТП: улици, и собственик Община Аксаково.
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Промените са отразени в таблицата за изчисление на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване пред Районния съд – Варна, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Ст. Пасев
6156

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ДС-12-10
от 14 август 2020 г.
На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одоб
рявам ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1,
т. 5 от ЗУТ за линеен обект: „Кабелно трасе
1 kV към ПИ 56784.331.10 по КК на гр. Пловдив,
попадащо в землищата на с. Марково, община
„Родопи“, и гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив“, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, неразделна част от
настоящата заповед.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността
є чрез областния управител на област Пловдив
пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Д. Каназирева
6186

ВЕСТНИК
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50. – Министърът на енергетиката на основание постъпило заявление за търсене и проучване
на подземни богатства и 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 ЗПБ – метални полезни
изкопаеми, в площ „Коприва“, разположена
на територията на община Кюстендил, област
Кюстендил, и описана със следните координати
в координатна система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4697196

126024

2.

4697106

128165

3.

4695775

128109

4.

4694915

128784

5.

4693959

129105

6.

4693448

128622

7.

4691827

128574

8.

4688630

127377

9.

4688823

122805

10.

4689373

122828

11.

4689396

122277

12.

4689791

121953

13.

4690197

121830

14.

4690347

121586
121569

15.

4690669

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

16.

4690901

121279

ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-154
от 17 август 2020 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ
и чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ одобрявам планове
на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и
регистри на новообразуваните имоти, неразделна
част от плановете, за земеделски земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на
актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за местности: Мостени камъни (Солника, Суванлъка) и Топраклъка
(Лагера), намиращи се в землището на с. Розово,
община Казанлък; Дерин алчак, Бял бряг, Канлъ
тепе (Канлък тепе), Голямата река, До дерето,
Дерето (Коджа дере) и Дутя, намиращи се в землището на с. Долно Изворово, община Казанлък;
Шейновските лозя, намиращи се в землището на
с. Шейново, община Казанлък; Ашаклар дере и
Кесе дере, намиращи се в землището на с. Ясеново, община Казанлък.
На основание § 19, ал. 1 от ЗИД на АПК жалби
срещу одобрените планове на новообразуваните
имоти могат да се подават от заинтересованите
лица чрез областния управител на област Стара
Загора пред Районния съд – Казанлък, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител:
Г. Микова
6178

17.

4691629

120888

18.

4692183

121082

19.

4692396

121011

20.

4692843

120873

21.

4693008

120034

22.

4693496

119884

23.

4694643

119061

24.

4694419

118681

25.

4694678

118471

26.

4694626

118288

27.

4694896

117819

28.

4695196

118082

29.

4695649

118271

30.

4695766

118818

31.

4695870

119924

32.

4696066

121206

33.

4696454

121272

34.

4696693

121553

35.

4696330

122069

36.

4696445

122675

37.

4696694

122956

38.

4695545

123589
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№

Х (m)

Y (m)

39.

4696204

124589

40.

4696406

125269

41.
4696670
125661
6196
12. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е издал Заповед № РС-66
от 20.08.2020 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-67 от 11.10.2016 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството (ДВ,
бр. 82 от 2016 г.), издадено на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ за обект: строеж: „Реконструкция
и модернизация на Приемното здание на жп гара
Подуяне – пътническа“ с местоположение: УПИ
IV – „за жп гара Подуяне“, кв. 10а, поземлен имот
с идентификатор № 68134.610.1087 (стар идентификатор 59392.34.1087 по кадастралната карта на
гр. София), м. Ботевградско шосе – рамка, район
„Подуяне“, гр. София, община Столична, област
София, като част от проекта „Развитие на железопътен възел София“, с измененията в одобрения
инвестиционен проект по чл. 154, ал. 2, т. 8 от ЗУТ
в част „Водоснабдяване и канализация“ – външни
връзки, с предварителното изпълнение при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да
се обжалва в 3-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
пред Върховния административен съд (ВАС). На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 30-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6462
55. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-67 от 24.08.2020 г. за обект: „Разширение на
газопреносната инфраструктура на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница“, етап:
„Компресорна станция Расово“, подобект „Ново
въздушно ел. захранване ВЛ 20 kV – основно
от далекопровод ВЛ 20 kV „Запад“ и резервно
от далекопровод ВЛ 20 kV „Поп Андрей“, на
територията на землището на с. Расово, община
Медковец, и землищата на с. Якимово и с. Комощица, община Якимово, област Монтана, с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение на разрешението за строеж може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
6455

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Нов
селскостопански надлез при гара Казичене на
км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2 за
обект „Железопътна линия София – Пловдив“,
железопътен участък „София – Елин Пелин“ по
Проект „Модернизация на железопътна линия
София – Пловдив: участъци София – Елин Пелин
и Елин Пелин – Септември“, на територията на
Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кристина-Каролина Ееро
Хювонен-Георгиева, собственица на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 35239.6106.2594
и 35239.6106.2593, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с № 35239.6106.2417,
намиращи се в землището на с. Казичене, Столична община, област София, за постановяването
на Решение № 497 на Министерския съвет от
21.07.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6208
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Нов
селскостопански надлез при гара Казичене на
км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2 за
обект „Железопътна линия София – Пловдив“,
железопътен участък „София – Елин Пелин“ по
Проект „Модернизация на железопътна линия
София – Пловдив: участъци София – Елин Пелин
и Елин Пелин – Септември“, на територията на
Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Валентин Владимиров Иванов,
Иванка Владимирова Иванова и Мая Иванова
Венева, наследници на Вене Митрев Додов, собственик на поземлени имоти с идентификатори по
КККР 35239.6106.2591 и 35239.6106.2590, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 35239.6106.2416, намиращи се в землището на
с. Казичене, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 497 на Министерския съвет от 21.07.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6209
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Нов
селскостопански надлез при гара Казичене на
км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2 за
обект „Железопътна линия София – Пловдив“,
железопътен участък „София – Елин Пелин“ по
Проект „Модернизация на железопътна линия
София – Пловдив: участъци София – Елин Пелин
и Елин Пелин – Септември“, на територията на
Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
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съобщава на Петрана Георгиева Бойчева, Аника
Младенова Димитрова и Димитринка Райчова
Велкова, наследници на Георги Николов Манолов,
собственик на поземлени имоти с идентификатори по КККР 35239.6106.2600 и 35239.6106.2599,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП с № 35239.6106.2419, намиращи се в
землището на с. Казичене, Столична община,
област София, за постановяването на Решение
№ 497 на Министерския съвет от 21.07.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6210
4. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Нов
селскостопански надлез при гара Казичене на
км 14+814.68 по път 1 и км 14+813.04 по път 2 за
обект „Железопътна линия София – Пловдив“,
железопътен участък „София – Елин Пелин“ по
Проект „Модернизация на железопътна линия
София – Пловдив: участъци София – Елин Пелин
и Елин Пелин – Септември“, на територията на
Столична община, област София, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Божидар Юриев Стефчов, наследник на Илия Найденов Стефчов, собственик на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
35239.6110.2778 и 35239.6110.2779, образувани от
имот по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 35239.6110.415, намиращи се в землището на
с. Казичене, Столична община, област София, за
постановяването на Решение № 497 на Министерския съвет от 21.07.2020 г., с което се отчуждават имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
6211
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Тодор Флоров Д. Митракев,
собственик на имот с № 10971.41.29, намиращ се
в землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6235
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2. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Марина Владимирова Тачева, наследница на
н-ца на Гено Тачев Генов, Райна Ген. Тачева, собственик на имот с № 10971.138.28, намиращ се в
землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6236
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Светослав Славчев Крумов, наследник на
н-ци на Славчо Крумов Дамянов, собственик на
имот с № 10971.183.6, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6237
4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоян Кръстев Стоянов, наследник на
н-ци на Кръсто Стоянов Иванов, собственик на
имот с № 10971.185.12, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
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имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6238
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Цвета Кръстева Маринова,
собственик на имот с № 10971.190.37, намиращ се
в землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6239
6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Марина Владимирова Тачева, наследница на
н-ци на Гено Тачев Генов, собственик на имот
с № 52283.135.10, намиращ се в землището на
с. Новоселци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6240
7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
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на Иван Йончев Рабовянски, наследник на н-ци
на Христо Йонов Рабовянски, собственик на
имот с № 67180.24.1, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6241
8. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Иван Йончев Рабовянски, наследник на н-ци
на Христо Йонов Рабовянски, собственик на
имот с № 67180.24.2, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6242
9. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветко Петков Цветков, наследник на
н-ци на Петко Цветков Петков, собственик на
имот с № 24061.18.15, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6243
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
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по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йордан Стефанов Мандов, наследник
на н-ци на Манди Николов Динолов, собственик
на имот с № 24061.30.3, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6244
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пенчо Йорданов Мандов, наследник
на н-ци на Манди Николов Динолов, собственик
на имот с № 24061.30.3, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6245
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петьо Иванов Цанков, наследник на н-ци
на Цанко Иванов Стрешнишки, собственик на
имот с № 24061.33.23, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6246
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13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Явор Иванов Цанков, наследник на н-ци
на Цанко Иванов Стрешнишки, собственик на
имот с № 24061.33.23, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6247
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Перко Русинов Кирков, наследник на
н-ци на Гинка Георгиева Русинова, собственик на
имот с № 24061.35.34, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6248
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Рени Перкова Русинова, наследница на н-ци
на Гинка Георгиева Русинова, собственик на
имот с № 24061.35.34, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
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имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6249
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йордан Стефанов Мандов, наследник на
н-ци на Манди Николов Динолов, собственик на
имот с № 24061.37.38, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6250
17. – А генция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пенчо Йорданов Мандов, наследник на
н-ци на Манди Николов Динолов, собственик на
имот с № 24061.37.38, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6251
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
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от Закона за държавната собственост съобщава
на Дочка Маринова Иванова, наследница на н-ци
на Митра Миланова Каменова, собственик на
имот с № 24061.37.44, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6252
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пламен Иванов Илиев, наследник на
н-ци на Илия Петров Палуйков, собственик на
имот с № 24061.37.94, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6253
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Надка Матеева Миланова, наследница
на н-ци на Матей Недков Милков, собственик на
имот с № 24061.106.3, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6254
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йордан Стефанов Мандов, наследник на
н-ци на Манди Николов Динолов, собственик на
имот с № 24061.107.7, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6255
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пенчо Йорданов Мандов, наследник на
н-ци на Манди Николов Динолов, собственик на
имот с № 24061.107.7, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6256
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Дочка Маринова Иванова, наследница
на н-ци на Иван Каменов Йоцов, собственик на
имот с № 24061.107.38, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6257
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24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Стела Валериева Георгиева, наследница на
н-ци на Петко Лилков Първанов, собственик на
имот с № 24061.107.40, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6258
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Вергинка Стоянова Бадовска, наследница на
н-ци на Николина Монова Иванова, собственик
на имот с № 24061.117.25, намиращ се в землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6259
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Симеон Евлогиев Денков, наследник
на н-ци на Борис Митров Панов, собственик на
имот с № 24061.127.10, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
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имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6260
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пламен Иванов Илиев, наследник на
н-ци на Илия Петров Палуйков, собственик на
имот с № 24061.128.7, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6261
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на Йордан Славчев Манчев, наследник
на н-ци на Александър Гергов и Ванка Кръстеви,
собственик на имот с № 24061.134.3, намиращ се в
землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6262
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
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от Закона за държавната собственост съобщава
на Адриана Петрова Деспотова, наследница на
н-ци на Захари Димитров Рангелов, собственик
на имот с № 73746.10.9, намиращ се в землището
на с. Търняне, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6263
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Евгени Ванков Димитров, наследник
на н-ци на Герго Тодоров Вълчев, собственик на
имот с № 73746.11.3, намиращ се в землището
на с. Търняне, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6264
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пенко Славчов Петров, наследник на н-ци
на Петър Георгиев Живков, собственик на имот
с № 66473.260.18, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6265
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Светослав Росенов Славчев, наследник
на н-ци на Цветко Вълков Банов, собственик на
имот с № 66473.480.20, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6266
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Борислав Тошев Борисов, наследник
на н-ци на Ганчо Иванов Вачов, собственик на
имот с № 66473.631.3, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6267
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тодорка Димитрова Игнатова-Каменова,
наследница на н-ци на Ганчо Иванов Вачов, собственик на имот с № 66473.631.3, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6268
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35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Камелия Каменова Костадинова, наследница
на н-ци на Ганчо Иванов Вачов, собственик на
имот с № 66473.631.3, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6269
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Борислав Тошев Борисов, наследник
на н-ци на Ганчо Иванов Вачов, собственик на
имот с № 66473.632.8, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6270
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тодорка Димитрова Игнатова-Каменова,
наследница на н-ци на Ганчо Иванов Вачов, собственик на имот с № 66473.632.8, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6271
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Камелия Каменова Костадинова, наследница
на н-ци на Ганчо Иванов Вачов, собственик на
имот с № 66473.632.8, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6272
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Вида Владова Димитрова, собственик
на имот с № 66473.633.26, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6273
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
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общава на Славчо Вачов Цеков, наследник на
н-ци на Вачо Цеков Петков, собственик на имот
с № 66473.710.9, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6274
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Даниела Валентинова Димитрова-Курц,
наследница на н-ци на Димитър Вълчев Цанков,
собственик на имот с № 66473.710.39, намиращ се
в землището на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6275
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Лиана Валентинова Димитрова, наследница
на н-ци на Димитър Вълчев Цанков, собственик
на имот с № 66473.710.39, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6276
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Жасмина Цветанова Димитрова, наследница
на н-ци на Димитър Вълчев Цанков, собственик
на имот с № 66473.710.39, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6277
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Венцислав Николаев Иванов, наследник на
н-ци на Димитър Вълчев Цанков, собственик на
имот с № 66473.710.39, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6278
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Едит Димитрова Петрова, наследница
на н-ци на Димитър Вълчев Цанков, собственик
на имот с № 66473.710.39, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6279
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46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
Фредерика Димитрова Улмет, наследница на н-ци
на Гена Димитрова Атанасова (Йоцова Митова),
собственик на имот с № 66473.710.41, намиращ се
в землището на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6280
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Владимир Димитров Владимиров, наследник
на н-ци на Гена Димитрова Атанасова (Йоцова
Митова), собственик на имот с № 66473.710.41,
намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за постановяването на
Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6281
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юлиан Любомиров Пасков, наследник
на н-ци на Спас Кръстев Веков, собственик на
имот с № 66473.720.26, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
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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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6282
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юлиан Любомиров Пасков, наследник
на н-ци на Спас Кръстев Веков, собственик на
имот с № 66473.720.30, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6283
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Недка Митова Станчева, наследница на н-ци
на Никола Миков Кънев, собственик на имот
с № 66473.760.24, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6284
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Гра-
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мада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петко Александров Вачев, наследник на н-ци
на Никола Миков Кънев, собственик на имот
с № 66473.760.24, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6285
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Витка Михаилова Йорданова, наследница на
н-ци на Мирчо (Владимир) Младенов Цеков, собственик на имот с № 66473.770.44, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6286
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Росица Петкова Иванова, наследница на н-ци
на Мирчо Иванов Дилов, собственик на имот
с № 66473.890.22, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6287
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
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участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветелина Христова Светославова, наследница
на н-ци на Мирчо Иванов Дилов, собственик на
имот с № 66473.890.22, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6288
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Емилия Младенова Панкова, наследница на
н-ци на Младен Иванов Пенкин, собственик на
имот с № 66473.890.23, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6289
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пенко Славчов Петров, наследник на н-ци
на Петър Георгиев Живков, собственик на имот
с № 66473.890.59, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 админи-
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стративния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6290
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Емил Кирилов Маринов, наследник на
н-ци на Мария Петкова Георгиева, собственик
на имот с № 66473.900.27, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6291
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветомила Ванчева Борисова, наследница на
н-ци на Елена Гицова Иванова (Петкова), собственик на имот с № 66473.900.29, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6292
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Светослав Росенов Славчев, наследник на н-ци
на Елена Гицова Иванова (Петкова), собственик
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на имот с № 66473.900.29, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6293
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пенка Димитрова Димитрова, наследница на
н-ци на Елена Гицова Иванова (Петкова), собственик на имот с № 66473.900.29, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6294
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мария Асенова Томова, наследница на н-ци
на Маргарита Евлогиева Томова, собственик на
имот с № 66473.900.36, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6295
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Но-
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воселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ася Асенова Томова, наследница на
н-ци на Маргарита Евлогиева Томова, собственик
на имот с № 66473.900.36, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6296
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пенко Славчов Петров, наследник на н-ци
на Петър Георгиев Живков, собственик на имот
с № 66473.900.40, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6297
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Божидар Грозданов Божинов, наследник на
н-ци на Ставро Стоичков Стоицов, собственик
на имот с № 66473.930.31, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6298
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65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мариан Петков Ценков, наследник на н-ци на
Ставро Стоичков Стоицов, собственик на имот
с № 66473.930.31, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6299
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Любомир Петков Ценков, наследник на
н-ци на Ставро Стоичков Стоицов, собственик
на имот с № 66473.930.31, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6300
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Екатерина Николаева Самсонова, наследница
на н-ци на Лозан Стоянов Петков, собственик на
имот с № 66473.940.2, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6301
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Славчо Вачов Цеков, наследник на
н-ци на Вачо Цеков Петков, собственик на имот
с № 66473.940.10, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6302
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Янка Върбанова Лозанова, наследница на
н-ци на Лозан Василов Георгиев, собственик на
имот с № 29043.30.40, намиращ се в землището
на с. Жеглица, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6303
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
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ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кирил Върбанов Лозанов, наследник на
н-ци на Лозан Василов Георгиев, собственик на
имот с № 29043.30.40, намиращ се в землището
на с. Жеглица, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6304
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Сашка Борисова Младенова, наследница на
н-ци на Стоян Ненков Кръстев, собственик на
имот с № 32130.130.340, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6305
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Борисов Гюров, наследник на
н-ци на Стоян Ненков Кръстев, собственик на
имот с № 32130.130.340, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6306
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Симеон Евлогиев Денков, наследник
на н-ци на Борис Митров Панов, собственик на
имот с № 32130.130.431, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6307
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Таня Драганова Илиева, наследница на н-ци
на Божин Георгиев Митов, собственик на имот
с № 32130.160.210, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6308
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Михаел Светлинов Пеев, наследник на н-ци
на Божин Георгиев Митов, собственик на имот
с № 32130.160.210, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6309
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76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Емил Филчов Стоянов, наследник на н-ци
на Филчо Стоянов Ивков, собственик на имот
с № 32130.160.252, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6310
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мариела Лазарова Стойкова, наследница на
н-ци на Стойко Тазов Джуров, собственик на
имот с № 32130.160.270, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6311
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Светла Лазарова Цанкова, наследница
на н-ци на Стойко Тазов Джуров, собственик на
имот с № 32130.160.270, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
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имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6312
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Светла Крумова Николова, наследница на
н-ци на Никола Кръстев Игнатов, собственик на
имот с № 32130.170.380, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6313
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Методи Йорданов Нешев, наследник
на н-ци на Тодор Ценков Паунов, собственик на
имот с № 32130.170.450, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6314
81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
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ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Владимир Методиев Симов, наследник
на н-ци на Божин Киров Станков, собственик
на имот с № 32130.210.240, намиращ се в землището на с. Ивановци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6315
82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветанка Йотова Вълкова, наследница
на н-ци на Вълко Гергов Петков, собственик на
имот с № 68268.70.58, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6316
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Лили Росенова Терзииванова, наследница на
н-ци на Вълко Гергов Петков, собственик на
имот с № 68268.70.58, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6317
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Вероника Вълкова Гергова, наследница
на н-ци на Вълко Гергов Петков, собственик на
имот с № 68268.70.58, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6318
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ваня Гергова Георгиева, наследница
на н-ци на Вълко Гергов Петков, собственик на
имот с № 68268.70.58, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6319
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Радослав Николов Митев, наследник
на н-ци на Иван Стоянов Дейнов, собственик на
имот с № 68268.70.59, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6320
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87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Валентина Лозанова Виткова, наследница на
н-ци на Иван Стоянов Дейнов, собственик на
имот с № 68268.70.59, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6321
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ваньо Тодоров Витков, наследник на
н-ци на Иван Стоянов Дейнов, собственик на
имот с № 68268.70.59, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6322
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стойчо Тодоров Витков, наследник
на н-ци на Иван Стоянов Дейнов, собственик на
имот с № 68268.70.59, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6323
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветомир Борисов Кръстев, наследник
на н-ци на Иван Стоянов Дейнов, собственик на
имот с № 68268.70.59, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6324
91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мариана Пешева Фотева, наследница
на н-ци на Иван Стоянов Дейнов, собственик на
имот с № 68268.70.59, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6325
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
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от Закона за държавната собственост съобщава
на Кристиян Калоянов Кръстев, наследник на
н-ци на Пена Стоянова Гергова, собственик на
имот с № 68268.200.1, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административня съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6326
93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мими Милкова Кръстева, наследница на
н-ци на Пена Стоянова Гергова, собственик на
имот с № 68268.200.1, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6327
94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Павлин Миронов Трифонов, наследник на
н-ци на Пена Стоянова Гергова, собственик на
имот с № 68268.200.1, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6328
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анелия Георгиева Генова, наследница на
н-ци на Пена Стоянова Гергова, собственик на
имот с № 68268.200.1, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6329
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Светослав Георгиев Генов, наследник на
н-ци на Пена Стоянова Гергова, собственик на
имот с № 68268.200.1, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6330
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юлия Борисова Цветкова, наследница
на н-ци на Пена Стоянова Гергова, собственик
на имот с № 68268.200.1, намиращ се в землището на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6331
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98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петър Иванов Младенов, наследник
на н-ци на Нино Тодоров Пенов, собственик на
имот с № 68268.220.29, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6332
99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Иванов Младенов, наследник
на н-ци на Нино Тодоров Пенов, собственик на
имот с № 68268.220.29, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6333
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Красимир Тодоров Крумов, наследник
на н-ци на Нино Тодоров Пенов, собственик на
имот с № 68268.220.29, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което

ВЕСТНИК

БРОЙ 76

са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6334
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветанка Владимирова Гергова, наследница
на н-ци на Петър Вълчев Гергов, собственик на
имот с № 68268.350.12, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6335
102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Наташа Петрова Митрва, наследница
на н-ци на Петър Вълчев Гергов, собственик на
имот с № 68268.350.12, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6336
103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
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ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анелия Любенова Байчева, наследница
на н-ци на Вълчо Данов Банчев, собственик на
имот с № 68268.350.13, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6337
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мая Иванова Вълчева, наследница
на н-ци на Вълчо Данов Банчев, собственик на
имот с № 68268.350.13, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6338
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветанка Владимирова Гергова, наследница
на н-ци на Петър Вълчев Гергов, собственик на
имот с № 68268.350.19, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6339
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Наташа Петрова Митрва, наследница
на н-ци на Петър Вълчев Гергов, собственик на
имот с № 68268.350.19, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6340
107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цеца Славчева Маркова, наследница на н-ци
на Славчо Иванов Апостолов, собственик на
имот с № 68268.360.29, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6341
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветанка Владимирова Гергова, наследница
на н-ци на Петър Вълчев Гергов, собственик на
имот с № 68268.360.31, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6342

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Наташа Петрова Митрва, наследница
на н-ци на Петър Вълчев Гергов, собственик на
имот с № 68268.360.31, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6343
110. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Вера Григорова Василева, наследница
на н-ци на Мико Нинов Марков, собственик на
имот с № 68268.413.22, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6344
111. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пепи Славчев Петков, наследник на
н-ци на Винко Костов Велков, собственик на
имот с № 68268.406.12, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6345
112. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росица Иванова Иванова, наследница
на н-ци на Йото Иванов Миков, собственик на
имот с № 68268.406.31, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6346
113. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Евгения Иванова Гьошева, наследница
на н-ци на Йото Иванов Миков, собственик на
имот с № 68268.406.31, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6347
114. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
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ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Станислав Стефанов Стоев, наследник
на н-ци на Петко Иванов Миков, собственик на
имот с № 68268.406.32, намиращ се в землището на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6348
115. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ивайло Йотов Иванов, наследник на
н-ци на Петко Иванов Миков, собственик на
имот с № 68268.406.32, намиращ се в землището на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6349
116. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иванка Тошева Вълчева, наследница
на н-ци на Тошо Петков Вълчев, собственик на
имот с № 68268.406.35, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административня съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6350
117. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мария Славчева Николова, наследница на
н-ци на Вълкана Стойкова Николова, собственик
на имот с № 17645.282.14, намиращ се в землището на гр. Грамада, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6351
118. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Бисер Станков Станков, наследник на
н-ци на Кева Стоянова Димитрова, собственик
на имот с № 17645.283.11, намиращ се в землището на гр. Грамада, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6352
119. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Звезда Митова Маджарска, наследница
на н-ци на Стоян Василев Йоцов, собственик на
имот с № 17645.283.14, намиращ се в землището
на гр. Грамада, община Грамада, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6353
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120. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Бисер Станков Станков, наследник на н-ци
на Стоян Василев Йоцов, собственик на имот
с № 17645.283.14, намиращ се в землището на
гр. Грамада, община Грамада, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6354
121. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Нелка Витанова Симеонова, собственичка на
имот с № 10971.39.2, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6355
122. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Нелка Витанова Симеонова, собственичка на
имот с № 10971.39.4, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6356
123. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Нелка Витанова Симеонова, собственичка на
имот с № 10971.39.5, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6357
124. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Нелка Витанова Симеонова, собственичка на
имот с № 10971.61.16, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6358
125. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Красимир Веселинов Прангаджийски,
собственик на имот с № 10971.62.3, намиращ се в
землището на гр. Видин, община Видин, област
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Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6359
126. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Сашо Иванов Симеонов, собственик
на имот с № 10971.62.3, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6360
127. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Нелка Витанова Симеонова, собственичка на
имот с № 10971.62.3, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6361
128. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
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от Закона за държавната собственост съобщава
на Нелка Витанова Симеонова, собственичка на
имот с № 10971.63.3, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6362
129. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Кирилов Димитров, собственик на
имот с № 10971.82.68, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6363
130. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Любомир Кирилов Илиев, собственик на
имот с № 10971.175.20, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6364
131. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Но-
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воселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Богданов Иванов, собственик на
имот с № 10971.175.42, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6365
132. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петър Трифонов Стефанов, собственик на
имот с № 10971.175.42, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6366
133. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петър Трифонов Стефанов, собственик на
имот с № 10971.183.28, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6367
134. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
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по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик, собственик на
имот с № 10971.183.31, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6368
135. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петър Трифонов Стефанов, собственик на
имот с № 10971.183.32, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6369
136. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Петър Трифонов Стефанов, собственик на
имот с № 10971.183.33, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6370
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137. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик, собственик на
имот с № 10971.183.37, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6371
138. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Кирилов Димитров, собственик на
имот с № 10971.187.2, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6372
139. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 10971.187.10, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 админи-
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стративния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6373
140. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик, собственик на
имот с № 10971.190.27, намиращ се в землището
на гр. Видин, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6374
141. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Емилия Славчева Иванова, собственичка на
имот с № 67180.34.13, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6375
142. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Татяна Славчева Андреева, собственичка на
имот с № 67180.34.13, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
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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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6376
143. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Чавдар Тодоров Динев, собственик на имот
с № 67180.34.15, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6377
144. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Чавдар Тодоров Динев, собственик на имот
с № 67180.34.36, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6378
145. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
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общава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 67180.34.42, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6379
146. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Емилия Славчева Иванова, собственичка на
имот с № 67180.34.48, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6380
147. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Татяна Славчева Андреева, собственичка на
имот с № 67180.34.48, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6381
148. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петко Захариев Петков, собственик на
имот с № 24061.16.16, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6382
149. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Чавдар Тодоров Динев, собственик на
имот с № 24061.16.35, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6383
150. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Христо Христов Обесников, собственик на
имот с № 24061.17.22, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6384
151. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
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по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветко Петков Цветков, собственик на
имот с № 24061.18.14, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6385
152. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Йоцо Александров Димитров, собственик на
имот с № 24061.18.20, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6386
153. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Чавдар Тодоров Динев, собственик на
имот с № 24061.33.20, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6387
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154. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Чавдар Тодоров Динев, собственик на
имот с № 24061.35.33, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6388
155. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост, съобщава
на Христо Христов Обесников, собственик на
имот с № 24061.35.36, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6389
156. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Борислава Петрова Доганова, собственик на
имот с № 24061.36.31, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 админи-
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стративния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6390
157. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тодор Георгиев Йоцов, собственик на
имот с № 24061.37.14, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6392
158. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Чавдар Тодоров Динев, собственик на
имот с № 24061.37.19, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6392
159. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Христо Христов Обесников, собственик на
имот с № 24061.37.40, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
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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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6393
160. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петко Захариев Петков, собственик на
имот с № 24061.37.43, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6394
161. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Чавдар Тодоров Динев, собственик на
имот с № 24061.100.2, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6395
162. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
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на Пламен Любенов Бараков, собственик на
имот с № 24061.106.34, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6396
163. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петър Йончев Пеков, собственик на
имот с № 24061.106.35, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6397
164. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тодор Георгиев Йоцов, собственик на
имот с № 24061.107.16, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6398
165. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
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с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Силвия Димчева Атанасова, собственик на
имот с № 24061.117.23, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6399
166. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Чавдар Тодоров Динев, собственик на
имот с № 24061.118.19, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6400
167. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Христо Христов Обесников, собственик на
имот с № 24061.121.53, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6401
168. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
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по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Росагрофонд“ – ООД, собственик на
имот с № 24061.134.2, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6402
169. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на „Тера Гид“ – ЕООД, собственик на
имот с № 66473.210.5, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6403
170. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на неустановен собственик, собственик на имот
с № 66473.210.33, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6404
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171. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мирослав Русинов Йорданов, собственик на
имот с № 66473.230.10, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6405
172. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Русин Йорданов Младенов, собственик
на имот с № 66473.260.22, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6406
173. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Декар“ -ООД, собственик на имот
с № 66473.260.31, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 админи-
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стративния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6407
174. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милен Маринов Стойнов, собственик на
имот с № 66473.290.6, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6408
175. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милен Маринов Стойнов, собственик на
имот с № 66473.290.7, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6409
176. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 66473.631.16, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
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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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6410
177. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 66473.631.29, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6411
178. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 66473.631.40, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6412
179. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
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на Христо Христов Обесников, собственик на
имот с № 66473.632.7, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6413
180. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 66473.710.8, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6414
181. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Георги Иванов Георгиев, собственик на имот
с № 66473.710.11, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6415
182. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,

БРОЙ 76

ДЪРЖАВЕН

с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 66473.760.9, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6416
183. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Митко Петков Русинов, собственик на имот
с № 66473.760.15, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6417
184. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 66473.780.37, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6418
185. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
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по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 66473.900.35, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6419
186. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мария Асенова Томова, собственик на имот
с № 66473.900.36, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6420
187. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 66473.900.38, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6421
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188. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Тера гид“ – ЕООД, собственик на имот
с № 66473.930.26, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6422
189. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Диана Галинова Иванова, собственик на
имот с № 66473.940.9, намиращ се в землището
на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6423
190. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Декар“ – ООД, собственик на имот
с № 66473.940.18, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 админи-
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стративния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6424
191. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Людмил Ванков Генов, собственик на
имот с № 29043.30.60, намиращ се в землището
на с. Жеглица, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6425
192. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост, съобщава на „Тера гид“ – ЕООД, собственик на имот
с № 32130.170.330, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6426
193. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Бул-терра“ – ЕООД, собственик на
имот с № 32130.170.360, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 г.
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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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6427
194. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Тера гид“ – ЕООД, собственик на
имот с № 32130.220.81, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6428
195. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Миланка Стоянова Иванова, собственик на
имот с № 68268.70.30, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6429
196. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
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на Васил Иванов Караилански, собственик на
имот с № 68268.230.18, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6430
197. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тодорка Нинова Тодорова, собственик на
имот с № 68268.355.50, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6431
198. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветанка Йорданова Петкова, собственик на
имот с № 68268.360.36, намиращ се в землището на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6432
199. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
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с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветанка Йорданова Петкова, собственик на
имот с № 68268.360.37, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6433
200. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Михаил Цеков Луканов, собственик на
имот с № 68268.360.49, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6434
201. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Владимир Петров Вълчев, собственик
на имот с № 17645.273.46, намиращ се в землището на гр. Грамада, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
6435
202. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
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по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Албена Милчева Асенова, собственик на имот
с № 17645.282.10, намиращ се в землището на
гр. Грамада, община Грамада, област Видин, за
постановяването на Решение № 410 от 19.06.2020 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 административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
6436
3. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 1 във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4 и 5 и
13 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № 99 от 18.08.2020 г. за обект: „Сграда
за осигуряване дейността на служба „Пожарна
безопасност и спасяване (ПБС) на летище Варна“,
разположен в УПИ III-28, кв. 1 по ПУП – ПРЗ на
летище Варна, представляващ имот с идентификатор 00182.307.31 по КККР на летище Варна. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административният съд – Варна, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ чрез областния управител на област с
административен център Варна.
6195
10. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – проект
за частично изменение на плана за регулация с
Решение № 110 от 27.02.2020 г. на Общинския
съвет – Велинград, за обект: ул. Васил Сотиров
между о.т. 69 – 73 и улица с о.т. 29 – 72 – 71 между кв. 4, 6 и 7 по плана на с. Грашево, община
Велинград, област Пазарджик. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ до кмета
на община Велинград.
6190
11. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – проект
за частично изменение на плана за регулация с
Решение № 196 от 23.06.2020 г. на Общинския
съвет – Велинград, за обект: улица с о.т. 87 –
88 – 89 – 90 – 91 – 92 между кв. 9, 12 и 18, като
се измества по съществуваща на място улица и
се образува нова улица с о.т. 87 – 87А – 87Б –
88 – 89 – 91 – 92 с ширина 6 м по плана на с. Грашево, община Велинград, област Пазарджик. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
кмета на община Велинград.
6191
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12. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – проект
за частично изменение на плана за регулация
с Решение № 197 от 23.06.2020 г. на Общинск и я с ъве т – Вел и н г ра д, за обек т: ул и ца с
о.т. 16 – 31 – 22 – 21 – 20 между кв. 5, 6 и 7 по
плана на с. Грашево, кв. Мечо корито, община
Велинград, област Пазарджик. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ до кмета
на община Велинград.
6192
22. – Община Генерал Тошево обявява съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Решение № 7-11 от
30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Генерал
Тошево, за одобряване на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за определяне на трасе за изграждане на външно електрическо захранване на ПИ 02484.71.13 в стопанския
двор на с. Балканци, община Генерал Тошево,
от ВЕЛ „Конаре“, 20 kV, на „Растителна защита – Гочев“ – ЕООД. Подробният устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) се намира
в общинската администрация – Генерал Тошево,
звено „АННСР“, стая 412, където желаещите
могат да се запознаят и да направят възражения
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6184
23. – Община Генерал Тошево обявява съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Решение № 7-10 от
30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Генерал
Тошево, за одобряване на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУ П – ПП) за изграждане на въздушен електропровод от ВЕЛ
„Конаре“ за захранване на мачтов трафопост в
ПИ 44714.108.106 по кадастралната карта на землището на с. Люляково, община Генерал Тошево.
Подробният устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) се намира в общинската администрация – Генерал Тошево, звено „АННСР“, стая
412, където желаещите могат да се запознаят
и да направят възражения в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6185
38. – Община Гурково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с
Решение № 131 от 30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Гурково, e одобрен проект за ПУП – ПЗ
(план за застрояване) за ПИ с идентификатори
22767.222.718; 22767.222.719 и 22767.222.720 и част от
ПИ с идентификатори 22767.222.721 и 22767.222.723
по КККР на с. Паничерево за изграждане на
обект: „Ферма за отглеждане на риба – садково
стопанство“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване
чрез Община Гурково до А дминистративния
съд – Стара Загора.
6467
23. – Община Костинброд на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 207 от 30.07.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Костинброд, е одобрен проект за
ПУП – изменение на плана за улична регулация
за отпадане на улица с о.т. 41 и о.т. 44 между
квартали 10 и 11 по действащия регулационен
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план на в.з. Бистрица, с. Безден. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Костинброд
до Административния съд – София област.
6468
43. – Община Куклен на основание чл. 198,
ал. 5 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че на основание чл. 198, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от ЗУТ със Заповед № 584 от 30.07.2020 г. на
кмета на община Куклен е наложена строителна
забрана до приемането на общ устройствен план
на община Куклен с обхват на строителната забрана местност Кара Мандра, с. Яврово, касаеща
следните имоти: 1. ПИ 87179.6.533, стар номер
000533; 2. ПИ 87179.406.9, стар номер 406009; 3.
ПИ 87179.7.97, стар номер 007097; 4. ПИ 87179.7.48,
стар номер 007048; 5. ПИ 87179.7.134, стар номер
007134; 6. ПИ 87179.406.534, стар номер 000534;
7. ПИ 87179.406.375, стар номер 000375; 8. ПИ
87179.7.143, стар номер 007143; 9. ПИ 87179.7.50,
стар номер 007050; 10. ПИ 87179.7.150, стар номер
007150; 11. ПИ 87179.7.173, стар номер 007173; 12.
ПИ 87179.7.125, стар номер 007125; 13. ПИ 87179.7.9,
стар номер 007009; 14. ПИ 87179.7.10, стар номер
007010; 15. ПИ 87179.7.8, стар номер 007008; 16.
ПИ 87179.7.31, стар номер 007031; 17. ПИ 87179.7.32,
стар номер 007032; 18. ПИ 87179.7.30, стар номер
007030; 19. ПИ 87179.7.29, стар номер 007029;
20. ПИ 87179.406.10, стар номер 406010; 21. ПИ
87179.7.27, стар номер 007027; 22. ПИ 87179.7.11,
стар номер 007011; 23. ПИ 87179.7.12, стар номер
007012; 24. ПИ 87179.7.14, номер 007014; 25. ПИ
87179.7.13, стар номер 007013; 26. ПИ 87179.7.15,
стар номер 007015; 27. ПИ 87179.7.16, стар номер
007016; 28. ПИ 87179.7.17, стар номер 007017; 29. ПИ
87179.7.18, стар номер 007018; 30. ПИ 87179.7.149,
стар номер 007149; 31. ПИ 87179.7.22, стар номер
007022; 32. ПИ 87179.7.155, стар номер 007155;
33. ПИ 87179.7.154, стар номер 007154; 34. ПИ
87179.7.24, стар номер 007024, но не повече от
две години. На основание чл. 198, ал. 4 от ЗУТ
строителната забрана спира прилагането на влезли
в сила общи и подробни устройствени планове
за частите на територията, за които се отнася.
С разпореждане на основание чл. 60, ал. 1, 2 и 4
от АПК е допуснато предварително изпълнение
на заповедта. Заповедта подлежи на оспорване
по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административния съд – Пловдив, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
6481
9. – Община Кърджали на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – план-схема за газоразпределителна мрежа
на гр. Кърджали – допълване. Проектната документация е изложена за разглеждане в Община
Кърджали, стая 214. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6465
87. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед № ДС-20-174 от
31.07.2020 г. е одобрен план на новообразуваните
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имоти и регистъра към него за землището на
с. Скриняно, община Кюстендил. На основание
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват
заповедта чрез областния управител на област
Кюстендил пред Административния съд – Кюстендил. За справки: Община Кюстендил, ет. 1,
стая № 19.
6220
87а. – Община К юс тен ди л на основа ние
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички
заинтересувани лица, че със Заповед № ДС-20-175
от 31.07.2020 г. е одобрен план на новообразуваните имоти и регистъра към него за землището
на с. Полска Скакавица, община Кюстендил. На
основание чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
обжалват заповедта чрез областния управител
на област Кюстендил пред Административния
съд – Кюстендил. За справки: Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19.
6221
63. – Община Левски на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани
лица, че с Решение № 109 от 30.07.2020 г., прието
на заседание на Общинския съвет – гр. Левски, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план и план-схема за обект
„Електронна съобщителна инфраструктура – подземна кабелна м режа за осъществяване на
далекосъобщителни мрежи на територията на
с. Градище, община Левски, по КККР на селото“,
включващ парцеларен план за трасето, преминаващо през землището на с. Градище, и план-схема
за оптична връзка, попадаща в регулацията на
с. Градище, община Левски. Решението може да
бъде оспорено на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Левски,
пред Административния съд – Плевен.
6223
5. – Община Монтана на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 247 от
протокол № 11 от 23.07.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Монтана, е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план – план за
регулация за улица с о.т. 1064-1065-1067-64-106633-34-35-46-1084-1083-244-1078-246-254-255-257-258
(представляваща бул. Ген. Арнолди от кръстовищата с ул. Св. Патриарх Евтимий до бул. Парта)
по действащия ПУП на ж.к. Младост 1, Монтана,
като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива. Заинтересованите лица могат
да прегледат проекта в стая № 105 в сградата
на Община Монтана. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – Монтана, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6449
40. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че на основание Решение
№ 249, взето с протокол № 8 от 21.07.2020 г. на
ОС „Марица“ е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за линеен обект на техническата инфраструктура
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извън границите на населените места за селищни
образувания: „Пътна връзка за осъществяване на
транспортен достъп до УПИ 65.11 (ПИ 69874.65.44),
предприятия за производство на електронни изделия със складова база и офиси, в обхвата на
ПИ 69874.65.45 и ПИ 69874.142.4, в землището на
с. Строево, община „Марица“. Проектът се намира в сградата на Община „Марица“, Пловдив,
бул. Марица № 57А, стая 404, и може да бъде
разгледан от заинтересованите лица. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община „Марица“ до
Административния съд – Пловдив.
6464
11. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 222, прието с протокол № 06 от
9.07.2020 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област
Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
обект: „Външно кабелно захранване – кабел 20 kV
и нов БКТП за обект „Хидропонна оранжерия и
обслужваща сграда“ в поземлен имот с идентификатор 40004.80.31 по кадастралната карта на
с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив.
Проектното трасе преминава през поземлени
имоти с идентификатори 40004.10.51, 40004.80.27,
40004.80.31, 40004.80.32, 40004.80.36, 40004.80.77 и
40004.200.3 по кадастралната карта на с. Крумово,
община „Родопи“, с дължина 1040 м съгласно
приложените ПУП – парцеларен план, регистър
на засегнатите имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив, чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
6215
12. – Община гр. Поморие, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за определяне на трасе на техническата инфраструктура
за обект: „Външен водопровод за ПИ 69746.2.53,
местност Старо село, в землището на с. Страцин,
община Поморие“, и сервитут, преминаващи през
поземлен имот (ПИ) 69746.4.104 (полски път,
общинска публична собственост), с дължина на
трасето по полския път – 63 м, с площ на ограничение в ползването – 0,044 кв. м. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до Община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6447
64. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
на обект: Изместване на ВЛ 20 kV „Раднево“
(собственост на ЕВН България), разположен пред
фронта на водене на минните работи в западната
част на находището в землищата на с. Бели бряг,
с. Българене и с. Рисиманово, община Раднево,
област Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5
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от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
Община Раднево.
6218
10. – Община Самоков на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 395 от
23.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Самоков, е
одобрен подробен устройствен план – изменение
на плана за регулация и застрояване на УПИ І –
„За обществено обслужване“ в кв. 33 по плана
на с. Говедарци, община Самоков. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Самоков пред Административния съд – София област, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6216
325. – Община Съединение на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 60, взето с
протокол № 10 от 28.07.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Съединение, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за подземен оптичен кабел от същ. стълб на
ул. Захари Стоянов, с. Голям Чардак, до същ.
стълб пред ПИ 78171.501.444, с. Царимир, община Съединение, област Пловдив. Проектното
трасе на кабела тръгва от съществуващ стълб
на ул. Захари Стоянов и преминава през ПИ
15970.12.204 по кадастралната карта на с. Голям
Чардак и през ПИ 78171.35.23, ПИ 78171.16.56,
ПИ 78171.17.13 и ПИ 78171.501.9531 до достигане
на съществуващ стълб пред ПИ 78171.501.444
по кадастралната карта на с. Царимир, община
Съединение. Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
6222
1. – Община Тетевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на ПУП – парцеларен план за
обект: „АМ „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, одобрен със Заповед № РД-02-15-139 от
29.07.2019 г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, в частта от
плана, касаеща реконструкция на електропровод
20 kV „Брестница“, при км 89+329 (изместен на
км 89+520), разположен в землището на с. Български извор, община Тетевен, област Ловеч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
предложения проект в сградата на Община Тетевен
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за изменение на ПУП до
общинската администрация.
6183
84. – Община Троян, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе
за кабелно ел. захранване – средно напрежение
20 kV, през имоти с идентификатори 21590.69.31,
21590.500.1062 – УПИ ІХ-1054, отреден „За малък
кланичен пункт и колбасарски цех“, кв. 25, и
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трафопост 20/0,4 kV към обект: „Малък кланичен
пункт и колбасарски цех“ в имот с идентификатор 21590.500.1062 – УПИ ІХ-1054, отреден „За
малък кланичен пункт и колбасарски цех“, кв. 25,
с. Добродан. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
6219
161. – Община гр. Трън, област Перник, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на ПУП – план
за регулация в обхвата на ПИ с идентификатор
73273.550.1190 от КККР за землището на гр. Трън,
в който попадат УПИ VII – „За шивашки цех“,
УПИ VIII – „За дърводелски цех“, УПИ VIII955 – „Кино“, както и част от улица при осова
точка 68в по ПУП на гр. Трън. УПИ VII – „За
шивашки цех“, и УПИ VIII – „За дърводелски
цех“, се обединяват, като границите на ново
образувания УПИ VII-1190 – „За производствена
и складова дейност и трафопост“, се променят
така, че да съвпаднат с кадастралните граници на
имот с идентификатор 73273.550.1190. Закрива се
част от съществуваща задънена улица при осова
точка 68в. От извършената промяна се засягат
и границите на: УПИ II-398, 399, УПИ IX-397,
УПИ VI-1061 и УПИ VIII-955 „Кино“, от кв. 47
по ПУП на гр. Трън. За новообразуван УПИ
VII-1190 е изработен план за застрояване. Проектната документация е на разположение в стая
№ 18 на общинската администрация – гр. Трън.
Заинтересуваните страни на основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ могат да
се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания до общинската администрация.
6463
91. – Община Трявна на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване за частично изменение на
застроителния и регулационния план на кв. Божковци, гр. Трявна, в обхват – кв. 2, 5 и 6, улица с
о.т. 28-29 и улица с о.т. 27-34. Проектът е изложен
за разглеждане в стая № 207, ет. 2, в сградата
на Община Трявна. Съгласно чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
6213
88. – Община Трявна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 162 от
30.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Трявна, е
одобрен ПУП – парцеларен план за трасета на
водопровод и кабел НН за обект: Водоснабдяване
поземлени имоти в местностите Данова поляна
и Вареницата, землища Трявна и Черновръх, община Трявна. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Трявна до А дминистративни я
съд – Габрово.
6214
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С ЪД И Л И Щ А
Върховният касационен съд, г ра ж данска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през октомври
2020 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 6.10.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3387/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
467/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Светлана Чанева Чанева чрез адвокат Стоян Евтимов, Бургас, бул. Христо Ботев
81, ет. 1; Иван Велев Велев чрез адвокат Златко
Златев, Бургас, ул. Христо Ботев 7, ет. 4; „Велизар“ – ЕООД, чрез адвокат Стоян Евтимов, Бургас, бул. Христо Ботев 81, ет. 1; Тодорка Петрова
Зенгинова, Бургас, ж.к. Меден рудник 112, вх. 4,
ет. 7, ап. 20; Велизар Иванов Велев чрез адвокат
Стоян Евтимов, Бургас, бул. Христо Ботев 81,
ет. 1, срещу КПКОНПИ – Териториална дирекция Бургас, ул. Филип Кутев 26 А, ет. 2, Бургас,
и контролираща страна Върховна касационна
прокуратура, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, 2686/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4386/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ЕМР Каолиново“ – ЕАД, чрез адвокат Ралица Тихова, София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6,
срещу държавата чрез министъра на финансите,
София, ул. Георги Сава Раковски 102; Народно
събрание на Република България, София, пл. Народно събрание 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3836/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
222/2019 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Йордан Митков
Стефанов чрез адвокат Йорданка Димитрова,
Плевен, ул. Бъкстон 5, ет. 2, офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 4365/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14840/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Монсолови и сие“ – ООД, чрез адвокат Владимир Бакалов, София, ул. Княз Борис І
№ 162, срещу „Сън-Те Км“ – ООД, чрез адвокат
Константин Карапетров, София, ул. Пиротска 9,
ет. 4, кантора 2, офис център Малък ЦУМ.
Четвърто гражданско отделение, 4494/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
418/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Веселин Георгиев Пещерски чрез адвокат Даниела Калпазанова, Велинград, ул. Иван
Вазов 11; „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг“ – ЕООД, Велинград, с
управител Цветан Сотиров, Велинград, ул. Акад.
Иван Павлов 1.
НА 7.10.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4079/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
409/2018 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
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ново, подадена от Красимир Нейчев Червенков
чрез адвокат Веселка Коева, Велико Търново,
ул. Ц. Церковски 37, ет. 6, срещу Владимир Дончев
Маджаров чрез адвокат Веселина Пиргозлиева,
Габрово, ул. Софроний Врачански 1, офис 9.
Четвърто гражданско отделение, 4559/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
556/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Павлин Станчев Николов чрез адвокат Панайот Велков, Бургас, ул. Васил Априлов 18, ет. 3,
офис 6, срещу „Брод ДА“ – ООД, чрез адвокат
Атанас Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1, и
трета страна „ЗАЕД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп“ – ЕАД, София, ул. Света София 6.
Четвърто гражданско отделение, 4768/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5745/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Бойко Николаев Георгиев чрез адвокат
Екатерина Димитрова, София, бул. Витоша 43,
ет. 3, ап. 1; Десислава Славчова Георгиева чрез
адвокат Екатерина Димитрова, София, бул. Витоша 43, ет. 3, ап. 1; Мартин Бойков Николаев
чрез адвокат Екатерина Димитрова, София,
бул. Витоша 43, ет. 3, ап. 1, срещу Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, Перник,
пл. Кракра Пернишки 1, ет. 3, Синдикален дом,
и страна Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
НА 12.10.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 2737/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4211/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ана Венциславова Янкова чрез
адвокат Стефка Георгиева, София, ул. Христо
Белчев 2, ет. 6, офис 20-а; Виктория Георгиева
Иванова чрез адвокат Стефка Георгиева, София,
ул. Христо Белчев 2, ет. 6, офис 20-а, срещу Антония Славейкова Славчева чрез адвокат Мартин
Попов, София, ул. Аксаков 28, ет. 2, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 2978/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
183/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Павлинка Ценова Радева чрез адвокат Ангел
Ангелов, Варна, ул. Владислав Варненчик 55,
ет. 4, офис 2; Боян Петров Богданов чрез адвокат
Ангел Ангелов, Варна, ул. Владислав Варненчик
55, ет. 4, офис 2; Диян Петров Богданов чрез
адвокат Ангел Ангелов, Варна, ул. Владислав
Варненчик 55, ет. 4, офис 2, срещу Вяра Колева
Николова чрез адвокат Кирил Костов, Варна,
ул. Страхил войвода 22, ап. 21.
Второ гражданско отделение, 3271/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
890/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Валентин Борисов Митов чрез адвокат Парашкева Зотева, Благоевград, ул. Тодор
Александров 43Б, ет. 2; Лидия Борисова Янева
чрез адвокат Парашкева Зотева, Благоевград,
ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2, срещу Снежана
Миткова Лазова чрез адвокат Детелина Даутева,
Благоевград, ул. Тодор Александров 43, ет. 2,
ап. 3; Виолета Драганова Димитрова чрез адвокат Детелина Даутева, Благоевград, ул. Тодор
Александров 43, ет. 2, ап. 3; Василка Драганова
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Табутова чрез адвокат Детелина Даутева, Благоевград, ул. Тодор Александров 43, ет. 2, ап. 3;
Елена Драганова Стойчева чрез адвокат Детелина
Даутева, Благоевград, ул. Тодор Александров 43,
ет. 2, ап. 3.
Второ гражданско отделение, 3382/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
190/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Емил Александров Панов, Пазарджик, ул. Стоян Василев 2, вх. А, ет. 4, ап. 13,
срещу „Атанасов“ – ООД, представлявано от
управителя Йордан Георгиев Атанасов, Пазарджик, ул. Росица 49.
Второ гражданско отделение, 3642/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
457/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Андрей Манолов Сачанов, с. Равда,
област Бургас, ул. Рибарска 5; Йордан Манолов
Сачанов, с. Равда, област Бургас, ул. Рибарска 5,
срещу Росица Бойчева Апостолова чрез адвокат
Боян Койнов, Бургас, ул. Оборище 82, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 3851/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
619/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Таня Иванова Иванова чрез адвокат Снежана
Лазарова, Варна, ул. Оборище 7, срещу Павлина
Панайотова Одринска чрез адвокат Красимира
Стефанова, Варна, ул. Котел 4.
Второ гражданско отделение, 3894/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
248/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Светла Гечева Тарлекова чрез адвокат Красимир Драганов Немски, Троян, ул. Христо Ботев
200, срещу Ива Иванова Минева чрез адвокат
Цветомир Ангелов, Троян, ул. Ангел Кънчев 4.
Второ гражданско отделение, 4416/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Иляз Акифов Рамаданов чрез адвокат
Христо Мандалчев, Пловдив, ул. 4 януари 36,
ет. 5, офис 4; Найле Мюмюнова Абдулрахманова
(Рамаданова) чрез адвокат Христо Мандалчев,
Пловдив, ул. 4 януари 36, ет. 5, офис 4; Стойка
Петкова Методиева чрез адвокат Веселина Канатова-Бучкова, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3;
Илиана Георгиева Ангелова чрез адвокат Веселина
Канатова-Бучкова, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3;
Петко Георгиев Методиев чрез адвокат Веселина
Канатова-Бучкова, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1409/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2551/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Мега Никс“ – ЕООД, чрез адвокат
Емилия Андонова, София, бул. Васил Левски 63,
срещу Министерството на отбраната на Република
България, София, ул. Дякон Игнатий 3.
Първо търговско отделение, 1623/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
672/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Джи Си България 2011“ – ЕООД,
чрез адвокат Мариана Бузова, Бургас, ул. Климент Охридски 1, ет. 3; „Обединена българска
банка“ – АД, чрез адвокат Валя Гигова, София,
ул. Васил Левски 30, ет. 2, срещу „Хенкол и Кох
България“ – ЕООД, София, ул. Димитър Хаджикоцев 4, вх. А, ет. 1.
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Първо търговско отделение, 1774/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
583/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Минко Йорданов Маринов чрез адвокат Станислав Мишев, Пловдив, ул. Ламартин 2,
ет. 1, офис 1; Диана Иванова Тодорова чрез адвокат Светослав Мишев, Пловдив, ул. Ламартин
2, ет. 1, офис 1, срещу „Първа инвестиционна
банка“ – АД, София, бул. Драган Цанков 37.
Първо търговско отделение, 2217/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
863/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Инвестмънт енд консултинг“ – ООД,
чрез адвокат Румяна Кацарска, София, ул. Христо
Белчев 2, ет. 6, офис 27, срещу Силвано Урчиуоли
чрез адвокат Димитър Алабаков, София, ул. Хаджи Димитър 13, вх. А, ет. 1.
Първо търговско отделение, 2278/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
69/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Димо Василев Мерджанов чрез адвокат
Живко Харизанов, Поморие, ул. Васил Левски 11,
срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез адвокат Георги
Попов, София, бул. Витоша 15, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2323/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6625/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, София,
пл. Света Неделя 7, срещу Николай Иванов Трифонов чрез адвокат Веска Волева, София, ул. Алабин
50, вх. А, ет. 4; Даниела Зариславова Трифонова
чрез адвокат Веска Волева, София, ул. Алабин
50, вх. А, ет. 4; „Би Еф Ти Трейди нг“ – ЕООД,
чрез адвокат Веска Волева, София, ул. Алабин
50, вх. А, ет. 4.
Първо търговско отделение, 2370/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
244/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Валкомерс“ – ООД, чрез адвокат
Петя Койкова, София, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 5,
ап. 17; Нели Атанасова Милашка чрез адвокат
Петя Койкова, София, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 5,
ап. 17; Валентин Маринов Милашки чрез адвокат
Петя Койкова, София, ул. Съборна 4, вх. В, ет. 5,
ап. 17, срещу „Лизинг Финанс“ – ЕАД, София,
бул. Черни връх 53.
Първо търговско отделение, 2615/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2171/2019 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т М БА Л „Д-р Хрис т о С та мболски“ – ЕООД, чрез адвокат Моника Динева,
Казанлък, ул. Паисий Хилендарски 13, ап. 2,
срещу Районна здравноосигурителна каса, Стара
Загора, ул. Цар Иван Шишман 54А.
НА 12.10.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4258/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
124/2019 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Прокуратура на Република България, София, бул. Витоша 2; Сияна Панайотова
Драгнева-Пеева чрез адвокат Мима Иванова,
Бургас, ул. Гладстон 1, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 4488/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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276/2019 по описа на Окръжен съд Русе, подадена от „Крушата“ – ЕООД, чрез адвокат Светла
Банкова, Габрово, ул. Скобелевска 30, срещу
ЧСИ Татяна Бориславова Кирилова чрез адвокат
Огнян Лазаров, София, ул. Иван Вазов 9, ап. 10;
ЧСИ Иван Стефанов Матев чрез адвокат Красимир Янев, Плевен, пл. Карол І № 5, офис 3, и
трета страна ДЗИ „Общо застраховане“, София,
ул. Георги Бенковски 3.
Четвърто гражданско отделение, 622/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
405/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Татяна Михайлова Петрова, Горна
Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 29, вх. А, ет. 2,
ап. 5, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Иван Антонов, София, пл. Света Неделя
4, ет. 4; Божидар Димитров Димитров, действащ
чрез своята майка и законен представител Силвия
Стефанова Димитрова, Горна Оряховица, ул. Вичо
Грънчаров 33, вх. Б, ет. 3, ап. 14.
Четвърто гражданско отделение, 925/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1789/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община, София, ул. Московска 33, срещу Надежда Иванова Петрова чрез
адвокат Миглена Николова, София, ул. Славянска
29, ет. 3.
НА 12.10.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1605/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
392/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Бетачи“ – ООД, чрез адвокат Венцислав Петров, София, бул. Тодор Александров
13, ет. 3, срещу „Ванко 89“ – ООД, чрез адвокат
Атанас Богданов, Пловдив, ул. Тодор Хрулев 7.
Първо търговско отделение, 1756/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3384/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Клеър Уйлкс чрез адвокат Сава Савов, София, ул. Позитано 8, ет. 5, офис 10; Даниел
Елфин Джоунс чрез адвокат Сава Савов, София,
ул. Позитано 8, ет. 5, офис 10, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, София, пл. Света Неделя 7;
„ГБ – Британия Сейнт Дейвидс“ – ЕООД, Банско,
ул. Капитан Петко войвода 3.
НА 13.10.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3066/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4658/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Милка Благоева Митева-Аврамова
чрез адвокат Иво Ангелов Митов, София, кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4; Маргарита Истилиянова Тодорова чрез адвокат Иво Ангелов
Митов, София, кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б, ет. 2,
ап. 4; Валентина Истилиянова Димитрова чрез
адвокат Иво Ангелов Митов, София, кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4; Петра Кирилова
Митева чрез адвокат Иво Ангелов Митов, София,
кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4; Румяна
Венкова Михайлова чрез адвокат Иво Ангелов
Митов, София, кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б,
ет. 2, ап. 4; Таня Венкова Благоева чрез адвокат
Иво Ангелов Митов, София, кв. Кремиковци,
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бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4; Мариана Венкова Благоева чрез адвокат Иво Ангелов Митов, София,
кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4; Станчо
Найденов Станков чрез адвокат Иво Ангелов
Митов, София, кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б, ет. 2,
ап. 4; Тодорка Найденова Дякова чрез адвокат
Иво Ангелов Митов, София, кв. Кремиковци,
бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4; Величко Благоев Митев чрез адвокат Иво Ангелов Митов, София,
кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4; Лаврина
Здравкова Митева чрез адвокат Иво Ангелов
Митов, София, кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б,
ет. 2, ап. 4; Екатерина Огнянова Георгиева чрез
адвокат Иво Ангелов Митов, София, кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4; Огнян Лозанов
Александров чрез адвокат Иво Ангелов Митов,
София, кв. Кремиковци, бл. 2, вх. Б, ет. 2, ап. 4;
Пламен Огнянов Александров чрез адвокат Иво
Ангелов Митов, София, кв. Кремиковци, бл. 2,
вх. Б, ет. 2, ап. 4, срещу „Автотрансснаб“ – АД,
чрез адвокат Сава Савов, София, ул. Позитано
8, ет. 5, офис 10.
Първо гражданско отделение, 4201/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
565/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Офелия Маринова Дойчева чрез адвокат
Станислав Славов, Варна, ул. Георги Раковски
39, ет. 2, офис 5; Мартин Красимиров Величков
чрез адвокат Станислав Славов, Варна, ул. Георги Раковски 39, ет. 2, офис 5, срещу Мирослава
Данаилова Дойчева чрез адвокат Николай Желязков, Варна, ул. Панагюрище 16, ет. 1, ап. 3;
Сияна Дойчинова Ганчева чрез адвокат Николай Желязков, Варна, ул. Панагюрище 16, ет. 1,
ап. 3; Велислав Дойчинов Величков чрез адвокат
Николай Желязков, Варна, ул. Панагюрище 16,
ет. 1, ап. 3; Диана Дойчинова Костадинова чрез
адвокат Николай Желязков, Варна, ул. Панагюрище 16, ет. 1, ап. 3.
Първо гражданско отделение, 4208/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
256/2018 по описа на Окръжен съд Видин, подадена от Цветанка Иванова Лозанова-Овчарова,
София, ул. Бунтовник 21, срещу Лъчезар Иванов
Лозанов чрез адвокат Елисавета Станкулова,
Видин, ул. Търговска 5, ет. 2, кантора 2.
Първо гражданско отделение, 4691/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
311/2019 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Димитър Левчов Чорбаджийски чрез
адвокат Йонко Гергов, Дупница, ул. Николаевска
8, срещу Веска Василева Десподова чрез адвокат
Александър Райнов, Дупница, ул. Бенковски 3.
Първо гражданско отделение, 325/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
12543/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Наталия Боянова Плугчиева чрез
адвокат Илияна Митрева, София, ул. Хан Крум
35, срещу Анка Андонова Трендафилова чрез
адвокат Венцислав Панчев, София, ул. Алабин
42, ет. 3, ап. 10; Боян Георгиев Трендафилов чрез
адвокат Венцислав Панчев, София, ул. Алабин 42,
ет. 3, ап. 10; Мария Георгиева Трендафилова чрез
адвокат Венцислав Панчев, София, ул. Алабин
42, ет. 3, ап. 10, и трета страна Тоня Димитрова
Ганчева, София, ул. Светослав Тертер 21.
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Първо гражданско отделение, 663/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
176/2019 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от „Бомар Трейд“ – ЕООД, чрез адвокат
Борислав Захариев, София, ул. Порто Лагос 7,
вх. Б, ап. 18, срещу Людмила Тончева Цветанова
чрез адвокат Николай Кръстев, Лом, ул. Георги
Манавски 9; Невена Тончева Цветанова чрез адвокат Николай Кръстев, Лом, ул. Георги Манавски 9; Ивайло Людмилов Цветанов чрез адвокат
Николай Кръстев, Лом, ул. Георги Манавски 9.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3076/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1001/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Флорос Флурос Филатерос чрез адвокат Симеон Попов, Сандански, ул. Мара Бунева 1;
Цисину Екатерини Напагиотис чрез адвокат
Симеон Попов, Сандански, ул. Мара Бунева 1,
срещу Кристина Андонова Илиева чрез адвокат
Димитрина Хаджиева, Сандански, ул. Банска 2.
Второ гражданско отделение, 3414/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
912/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Начко Асенов Ангушев, Гоце Делчев,
ул. Драгоман 198; Камелия Бойкова Ангушева,
Гоце Делчев, ул. Драгоман 198; Мариана Иванова
Менкачева, Гоце Делчев, ул. Христо Силянов 7,
вх. А; Илия Надеждин Менкачев, Гоце Делчев,
ул. Христо Силянов 7, вх. А.
Второ гражданско отделение, 3647/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
827/2018 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Огнян Маринов Кънчовски, Банкя,
област София, ул. Панайот Волов 11, срещу
Цветана Георгиева Камберова чрез адвокат
Румен Димитров Митев, Кнежа, област Плевен,
ул. Огнян Михайлов 2, вх. А; Борислав Георгиев
Кънчовски, София, ж.к. Младост 1, бл. 41, вх. А,
ет. 7, ап. 26; Вероника Християн Николова чрез
адвокат Добромир Илиев Грамов, Кнежа, област
Плевен, ул. Огнян Михайлов 2; Веселин Христов
Сепетчиев, София, ж.к. Суха река 221А, вх. Б,
ет. 2, ап. 25; Антон Евтимов Антонов, с. Обнова,
област Плевен, община Левски, ул. Нов живот 5;
Мария Евтимова Рафаилова, Варна, ул. Любен
Каравелов 67, ет. 2, ап. 4; Цветомир Иванов Ролански, Козлодуй, област Враца, ул. Жилищен
комплекс-3, бл. 22, вх. Г, ет. 5, ап. 15; Павлина
Иванова Роланска, София, ул. Хаджи Димитър,
бл. 107, вх. А, ет. 8, ап. 22; Иван Петров Кюрчийски, Монтана, ж.к. Младост, бл. 11, вх. 3, ет. 5,
ап. 14; Мария Петрова Спасова, Кнежа, област
Плевен, ул. Димитър Бутански 34, вх. Г, ет. 1,
ап. 1; Иван Павлов Атанасов, София, ж.к. Гео
Милев, бл. 127, ет. 2, ап. 6; Павлинка Асенова
Тарлова, София, ж.к. Младост 1, бл. 8, вх. 1,
ет. 7, ап. 34.
Второ гражданско отделение, 3689/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1610/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Диана Велинова Фиданова чрез
адвокат Димитър Николов К исьов, Смолян,
бул. България 26А; Румен Велинов Фиданов
чрез адвокат Димитър Николов Кисьов, Смо-
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лян, бул. България 26А, срещу Община Баните,
с. Баните, ул. Стефан Стамболов 6.
Второ гражданско отделение, 3722/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
141/2019 по описа на Окръжен съд Шу мен,
подадена от Иван Боянов Недев чрез адвокат
Геновева Андреева Христова, Шумен, ул. Съе
динение 111; Светломир Боянов Недев чрез
адвокат Геновева Андреева Христова, Шумен,
ул. Съединение 111, срещу Емил Иванов Милев
чрез адвокат Галина Генчева Бонева, Шумен,
пл. Освобождение 12, ет. 3.
Второ гражданско отделение, 3963/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
211/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Шерфие Османова Илязова чрез
адвокат Костадинка Георгиева Богданова, Гоце
Делчев, област Благоевград, ул. Иван Вазов 12А;
Емилия Антонова Илиянова чрез адвокат Костадинка Георгиева Богданова, Гоце Делчев, област
Благоевград, ул. Иван Вазов 12А, срещу Фахри
Мустафов Илязов чрез адвокат Галя Башлиева,
Гоце Делчев, област Благоевград, ул. Александър
Стамболийски 11, вх. А, партер, офис 2; Фетие
Мустафова Илязова чрез адвокат Галя Башлиева,
Гоце Делчев, област Благоевград, ул. Александър
Стамболийски 11, вх. А, партер, офис 2.
Второ гражданско отделение, 4004/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
559/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Елена Мирославова Николова чрез адвокат
Павел Даскалов, Варна, бул. Вл. Варненчик 86,
ет. 3, ап. 7, срещу Росица Атанасова Николова
чрез адвокат Илия Златев, Варна, ул. Възраждане
1; Боян Атанасов Николов чрез адвокат Илия
Златев, Варна, ул. Възраждане 1.
Второ гражданско отделение, 4380/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6704/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Георгиев Петров чрез адвокат
Орлин Денков, София, ул. Алабин 56, ет. 4; Петър Петров Петров чрез адвокат Орлин Денков,
София, ул. Алабин 56, ет. 4; Зорница Петрова
Петрова чрез адвокат Орлин Денков, София,
ул. Алабин 56, ет. 4, срещу Ангелка Йонкова
Ляпева чрез адвокат Илия Асенов Илиев, София,
ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4; Светослав Христов
Ляпев чрез адвокат Илия Асенов Илиев, София,
ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4.
Второ гражданско отделение, 319/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
566/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Ерол Феймиев Юсеинов чрез адвокат
Валери Стоянов, Пазарджик, ул. Хан Крум 1,
ет. 1, срещу Анета Миткова Огнянова чрез адвокат Боряна Чавдарова Дунгарова, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, кантора 17.
Второ гражданско отделение, 885/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1379/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Костадинка Димитрова Банова,
Пловдив, ул. Петко Д. Петков 36, ет. 2, ап. 2;
Теодора Димитрова Милкова чрез адвокат Георги
Иванов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, срещу
Светлозар Димитров Милков чрез адвокат Георги
Иванов, Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, партер.
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НА 13.10.2020 Г. ОТ 9,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3267/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4518/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Столична община, София, ул. Московска 33, срещу Адриана Андреева Маринова
чрез адвокат Рени Крумова Панева, София,
ул. Николай Хайтов 12, ет. 1 (надпартерен), офис 6;
Веселина Маринова Маринова чрез адвокат Рени
Крумова Панева, София, ул. Николай Хайтов 12,
ет. 1 (надпартерен), офис 6.
НА 14.10.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1076/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1339/2019 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Васил Стефанов Костадинов
чрез адвокат Детелина Костадинова, София,
ул. Кюстендил 23, ет. 2, офис 4, срещу „Стара
Загора Проект“ – ЕООД, чрез адвокат Кина Лисичкова, Стара Загора, ул. Захари Княжески 83,
ет. 1, ап. 2; Десислава Любомирова Младенова,
Перник, ул. Първи май 51, вх. Б, ет. 14, ап. 87.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 630/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1751/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Ф-Строй Груп“ – ЕООД, с управител
Филип Русев Господинов чрез адвокат Виктор
Тодоров, София, ул. Проф. Н. Михайлов 7, вх. Б,
ет. 1, ап. 2, срещу Висш съдебен съвет чрез
юрисконсулт Топалова, София, ул. Екзарх Йосиф 12; ЕТ Татяна Немска с фирма „Строителен
надзор – Татяна Немска“, София, ул. Галилео
Галилей 20 (партер), и трета страна „Интерконсулт“ – ЕООД, Монтана, бул. Хаджи Димитър
14, вх. Б, ет. 5, ап. 22.
Второ търговско отделение, 1284/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4003/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), със синдици Ангел Николов
Донов и Кристи Христова Маринова, София,
ул. Граф Игнатиев 10, срещу ЗБН „Велинград
Пропъртис“ – АД, чрез адвокат Валери Таков,
София, ул. Коста Лулчев 58А.
Второ търговско отделение, 2042/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
109/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Рей Лифт“ – ЕООД, с управител
Георги Димитров Тарашманов чрез адвокат Лилян
Сираков, София, ул. Отец Паисий 15, ет. 6, срещу
„Красин“ – ООД, с управител Кремен Христов
Красин чрез адвокат Богдан Караманолов, Смолян, ул. Дичо Петров 16, ет. 3.
Второ търговско отделение, 2186/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена от „Орфей Пропъртис“ – ООД, с управител
Аманда Мери Джейн Джуъл чрез адвокат Любен
Перусанов, София, бул. Витоша 52, ет. 3, срещу
Клаус Хилдагер чрез адвокат Стефан Хаджи
иванов, Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет. 1, бизнес
център Смолян, офис 1; Черил Грания Денам
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Хилдагер чрез адвокат Стефан Хаджииванов,
Смолян, ул. Бузлуджа 11, ет. 1, бизнес център
Смолян, офис 1.
НА 14.10.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2283/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
262/2018 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от Аена Пламенова Драгова като
законен представител на Борислава Бориславова
Николова чрез адвокат Иван Цветков, София,
ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; Аена Пламенова
Драгова като законен представител на Пресиана
Бориславова Николова чрез адвокат Иван Цветков, София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3; Аена
Пламенова Драгова като законен представител на
Биляна Бориславова Николова чрез адвокат Иван
Цветков, София, ул. Аксаков 11А, ет. 5, офис 3,
срещу „Осъм Комерс“ – АД, чрез адвокат Никола
Гогов, София, ул. Д-р Христо Стамболски 3, ет. 3.
Второ търговско отделение, 2645/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5724/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от А лександра Андреева Колакова
чрез адвокат Райчо Райчев, София, ул. Панайот
Волов 31Б, ет. 1, офис 5, срещу Виктория Петрова Петрова чрез адвокат Александър Григоров,
София, ул. Съборна 14, ет. 3; Гаранционен фонд,
София, ул. Граф Игнатиев 2, ет. 4.
НА 15.10.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3283/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
65/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от Цветелина Генадиева Цанкова чрез
адвокат Красимир Милев, София, ул. Кърниградска 8, срещу Станимир Иванов Христов, София,
ул. Владайска 19.
Трето гражданско отделение, 256/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
84/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Анна Ангелова Георгиева чрез адвокат Соня
Бъчварова, Варна, бул. Мария-Луиза 24, вх. А,
ет. 1, срещу „Електроразпределение Юг“ – ЕАД,
Пловдив, ул. Христо Г. Данов 37.
Трето гражданско отделение, 1125/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1446/2019 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Мирослав Георгиев Георгиев, Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 74, вх. 1, ет. 4, ап. 8, срещу
„Фермата“ – ООД, чрез адвокат Иван Николов
Ангелов, Варна, ул. Петър Енчев 7.
НА 19.10.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1374/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
493/2018 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Калоян Тодоров Петров чрез адвокат
Димчо Кьосев, Силистра, ул. Христо Ботев 2,
ет. 3, офис 6, срещу „Банка ДСК“ – ЕАД, София,
бул. Витоша 15, ет. 6.
Първо търговско отделение, 1555/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4723/2018 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг Живот и Здраве“ – АД, София,
бул. Г. М. Димитров 1; А лександър Росенов
Иванов чрез адвокат Николай Димитров, София,
ул. Христо Белчев 2, четвърти полуетаж, офис 4,
и трета страна „МБАЛ Пазарджик“ – АД, чрез
процесуален представител Михаил Мерджанов
Пазарджик, ул. Петко Машев 11, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2842/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2958/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Росен Живков Борисов чрез особен
представител Светломира Пантелеева, София,
ул. Позитано 15, ет. 5, ап. 13, срещу „Айкарт
Кредит“ – ЕАД, чрез адвокат Вера Янкулова,
София, бул. Джеймс Баучер 76А, ет. 8.
НА 19.10.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4056/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2559/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Мира Гочева Иванова чрез адвокат
Светла Василева, Варна, ул. Капитан Петко
войвода 3, срещу Иван Делянов Друмев чрез
адвокат Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка
комуна 2, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 4605/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
188/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Пламен Иванов Трифонов
чрез адвокат Ренета Станчева, София, ул. Христо
Белчев 2, ет. 3, офис 17; Столична дирекция на
вътрешните работи, София, бул. Антим І № 5.
Четвърто гражданско отделение, 4718/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2019 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Евгени Кирилов Вукански чрез адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар Асен
79, ет. 2, ап. 5, Адвокатско дружество „Велинова
и Петкова“, срещу Иймън Андрю Милейди чрез
адвокат Соня Атанасова, Бургас, ул. Шейново
24, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 960/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1672/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от „Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат
Никодим Георгиев, Варна, бул. Мария Луиза 21,
ет. 2, срещу Яшар Бехмен Яшар чрез адвокат
Ангел Костадинов, Варна, ул. Братя Георгиевич
36, ет. 4, офис 13.
Четвърто гражданско отделение, 978/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1294/2019 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от „УниКредит Булбанк“ – АД, чрез
адвокат Атлиана Милева, София, пл. Св. Неделя
7, срещу Росица Дженкова Бинева чрез адвокат
Станке Божурин, София, ул. Св. св. Кирил и
Методий 68, ет. 2, ап. 6.
НА 20.10.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1066/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8824/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
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Делян Манчев, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4,
офис 7, срещу ЕТ Йордан Иванов Драговчев с
фирма „Данила – Йордан Иванов“ чрез адвокат
Емил Петров Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14.
Второ търговско отделение, 1126/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
631/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Община Попово чрез адвокат Златимир Орсов, София, ул. Перник 97, ап. 1, срещу
„Софстрой“ – АД, чрез адвокат Нина Йорданова
Костенарова, София, бул. Симеоновско шосе
120Д, ет. 2, офис 2; „Енерджи груп 2003“ – ЕООД,
чрез адвокат Нина Йорданова Костенарова, София, бул. Симеоновско шосе 120Д, ет. 2, офис 2;
„Екзотика Косеви“ – ООД, чрез адвокат Нина
Йорданова Костенарова, София, бул. Симеоновско
шосе 120Д, ет. 2, офис 2; сдружение „Красиво
Попово“ – ДЗЗД, чрез адвокат Нина Йорданова
Костенарова, София, бул. Симеоновско шосе
120Д, ет. 2, офис 2.
Второ търговско отделение, 1336/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6062/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Европейски пътища“ – АД, чрез адвокат
Румяна Желязова, София, ул. Ангел Кънчев 25,
ет. 2; „Дженерали застраховане“ – АД, София,
бул. Княз Дондуков 68, срещу ЗД „Евроинс“ – АД,
София, бул. Христофор Колумб 43.
Второ търговско отделение, 1422/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3150/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Севдалин Здравков Йорданов чрез
адвокат Свилен Евгениев Стоянов, София, район
„Слатина“, ул. Кадемлия 1, срещу Застрахователна
компания „Лев Инс“ – АД, София, бул. Черни
връх 51Д, и трета страна Мариян Димитров Димитров, Белене, Затвора.
НА 20.10.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1467/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
384/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат
Делян Манчев, София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 5,
офис 9, срещу Нино Тодоров Пелов чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4;
Надежда Николаева Тъпанкова чрез адвокат
Веска Волева, София, ул. Алабин 50, вх. А, ет. 4.
Второ търговско отделение, 1775/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
44/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Маргаритка Кирева Петрова чрез
адвокат Петко Кънев, Стара Загора, бул. Св.
Патриарх Евтимий 23а, офис 2, срещу Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Виена
Иншурънс Груп“ чрез процесуален представител
Благой Янков, София, ул. Позитано 5.
Второ търговско отделение, 2306/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4869/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колумб 43,
срещу Христина Бориславова Божкова чрез адвокат Мария Иванова Деянова, София, бул. Д-р
Г. М. Димитров 57, офис 215.
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НА 21.10.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2050/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
474/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград, подадена от Димитър Василев Падежки
чрез адвокат Димитрина Миленкова, Симитли,
ул. Христо Ботев 25; Гина Григорова Атанасова
чрез адвокат Димитрина Миленкова, Симитли,
ул. Христо Ботев 25; Антоанета Алексова Митова
чрез адвокат Димитрина Миленкова, Симитли,
ул. Христо Ботев 25; Симеон Василев Падежки
чрез адвокат Диньо Марков Динев, Благоевград,
ул. Братя Иванови 1; Кирилка Петрова Динева
чрез адвокат Арбен Конедарев, Благоевград,
ул. Д-р Христо Татарчев 25; Димитрина Алексова
Барилска чрез адвокат Димитрина Миленкова,
Симитли, ул. Христо Ботев 25, срещу Елена Кирилова Главева чрез адвокат Румяна Нанкова,
Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2;
Иванка Георгиева Стойчева, Симитли, ул. Христо
Смирненски 17а; Васко Петров Падежки, Симитли, ул. Васил Левски 4; Райна Кирилова Падежка,
Симитли, ул. Васил Левски 14.
Първо гражданско отделение, 4070/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
295/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от „Многопрофилна болница за активно
лечение – Велинград“ – ЕООД, чрез адвокат Крум
Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6А, ет. 5, офис 9,
срещу Община Сърница чрез адвокат Чавдар
Чавдаров, Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 4182/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
283/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Росица Георгиева Бонева чрез адвокат
Михаил Николов, София, ул. Цар Асен 2Б, ет. 2,
срещу Али Сабахатин Али чрез адвокат Елена
Димитрова Гълъбова, Пловдив, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 18, ет. 3, офис 7/8; Бончо Георгиев
Бонев чрез адвокат Георги Димитров Пейчинов,
Пловдив, ул. Скайлер 1, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 4451/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
63/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Дарина Борисова Пеева чрез адвокат
Детелина Младенова Даутева, Благоевград, ул. Тодор Александров 43, ет. 2, ап. 3, срещу Валери
Борисов Георгиев чрез адвокат Сайфие Бузгьова,
Благоевград, ул. Тодор Александров 41, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 4498/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2169/2017 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Минко Тодоров Балчев чрез адвокат
Пламен Любенов, София, бул. Тотлебен 6, ет. 3,
ап. 11; Мария Цветкова Кокин-Балчева чрез адвокат Пламен Любенов, София, бул. Тотлебен 6,
ет. 3, ап. 11, срещу Златин Васков Златев чрез
адвокат Ивелина Владимирова, Варна, бул. Вл.
Варненчик 55, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 4703/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5127/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Етажната собственост на бул. Цариградско шосе 12, блок 10, представлявано от
управителя Георги Георгиев чрез адвокат Елена
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Петрова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 1, срещу
Елена Георгиева Мунина чрез адвокат Венета
Маринова Кръстева, София, ж.к. Красна поляна,
бл.104, вх. 3, ет. 2, ап. 8.
НА 21.10.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3737/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
463/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Мадлена Петкова Лукаринен чрез адвокат
Нелка Димитрова Зеленкова, Варна, ул. Дебър 6,
ет. 1, офис 1, срещу Десислава Димитрова Андреева чрез адвокат Константина Василева Николова,
Варна, ул. Иван Вазов 28, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 4205/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
621/2018 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Иванка Тодорова Радинска чрез адвокат Евгения Веселинова Дашина, София, ул. Света София
8, ет. 4; Диляна Тодорова Радинска чрез адвокат
Евгения Веселинова Дашина, София, ул. Света
София 8, ет. 4; Росица Кънчева Кънчева чрез
адвокат Евгения Веселинова Дашина, София,
ул. Света София 8, ет. 4; Мария Димова Кънчева чрез адвокат Евгения Веселинова Дашина,
София, ул. Света София 8, ет. 4, срещу Христо
Станев Ганев чрез адвокат Татяна Везирова, Русе,
ул. Александровска 80; Михаил Димов Тихолов,
Елена, ул. Поп Сава Катрафилов 28; Димчо Тихолов Димов чрез особен представител адвокат
Виолина Богомилова Георгиева, Русе, ул. Църковна независимост 5, офис 4; Свобода Тихолова
Тихолова чрез адвокат Албена Филипова Енчева,
Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 5; Роза Стойова Тихолова чрез адвокат Боряна Кирилова Гроздева,
Русе, ул. Райко Даскалов 12, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 4271/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
152/2019 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Лилия Петрова Иванова чрез адвокат Ангелина Тодорова, София, ул. Позитано 39,
срещу Иван Георгиев Александров чрез адвокат
Татяна Панджарова, Русе, ул. Позитано 3, офис
23; Диана Велева Ненчева чрез адвокат Татяна
Панджарова, Русе, ул. Позитано 3, офис 23; Цонка
Иванова Филипова чрез адвокат Татяна Панджарова, Русе, ул. Позитано 3, офис 23.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1423/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6233/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Застрахователна компания „Уника“ – АД, София, бул. Тодор Александров 18,
срещу Антони Тодоров Стефанов чрез адвокат
Панайот Велков, Бургас, ул. Васил Априлов 18,
ет. 3, офис 6.
Второ търговско отделение, 1780/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
117/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, чрез
адвокат Елена Бързашка, София, ул. Княз Борис І
№ 134, ет. 1, ап. 2, срещу Радостина Динева Динева чрез адвокат Любомир Георгиев, София,
ж.к. Люлин 10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21.
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Второ търговско отделение, 1904/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3095/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Донов и Кристи Маринова, в
качеството им на синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София,
ул. Граф Игнатиев 10, срещу „Лафка маркет“ – АД,
с изпълнителни директори Цветан Нейчев Нейчев
и Виктор Николов Налбантов чрез адвокат Симеон Алексиев, София, ул. Княз Борис І № 161, и
трета страна „Първа инвестиционна банка“ – АД,
София, бул. Драган Цанков 37.
Второ търговско отделение, 2343/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1321/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Никоков Донов и Кристи
Христова Маринова, синдици на „Корпоративна
търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10, срещу Петьо Христов
Блъсков чрез адвокат Ива Йосифова-Такева,
София, ул. Дамян Груев 1, ет. 4.
Второ търговско отделение, 2365/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
204/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „СОД Спартак“ – ООД, чрез адвокат
Светослав Йорданов, Варна, ул. Трепетлика, бл. 1,
ап. 13, срещу Застрахователна компания „Уника“ – АД, чрез адвокат Георги Пашов, София,
бул. Тодор Александров 17.
НА 22.10.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 4260/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
67/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново,
подадена от Лиляна Григорова Пачева чрез адвокат
Бонка Георгиева, Полски Тръмбеш, ул. Търговска 52; Дена Ганчева Хаджицонева чрез адвокат
Бонка Георгиева, Полски Тръмбеш, ул. Търговска
52, срещу Силвияна Иванова Димитрова чрез
адвокат Кристина Емилова Костова, Велико
Търново, ул. Възрожденска 1А; Димитър Георгиев Димитров чрез адвокат Кристина Емилова
Костова, Велико Търново, ул. Възрожденска 1А.
Първо гражданско отделение, 44/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
201/2019 по описа на Окръжен съд Монтана,
подадена от ЕТ „Роял – Стилян Аврамов“ чрез
адвокат Зорница Витанова Горанова-Маркова,
Монтана, ул. Любен Каравелов 1А, ет. 2, офис 6,
срещу Мирослава Любомирова Замфирова чрез
адвокат Красимир Иванов Босев, Монтана,
ул. Васил Левски 15, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 726/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
546/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от ЕТ „Борис Андреев – Веспи – Спас
Андреев“ чрез адвокат Валентин Захаринов, Дупница, ул. Бенковски 2, ет. 2, срещу държавата,
чрез областен управител на област Кюстендил,
Кюстендил, ул. Демокрация 44, и трета страна
„Мини Бобов дол“ – ЕАД (в несъстоятелност),
чрез синдика Румен Илиев Ангелов, София,
ул. Владайска 23, ет. 4, ап. 9.
Първо гражданско отделение, 1160/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
6477/2018 по описа на Софийски градски съд, по-
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дадена от Татяна Миткова Методиева чрез адвокат
Радко Моллов, София, ул. Узунджовска 11, ет. 2
надпартерен; Антонио Митков Методиев чрез
адвокат Радко Моллов, София, ул. Узунджовска
11, ет. 2 надпартерен, срещу Ангелина Георгиева
Стоилкова-Ненкова чрез адвокат Антонина Маринова, София, ул. Цар Асен 10, ет. 2; Николай
Димитров Димитров чрез адвокат Антонина
Маринова, София, ул. Цар Асен 10, ет. 2; Боряна
Николаева Димитрова чрез адвокат Антонина
Маринова, София, ул. Цар Асен 10, ет. 2; Николай Николаев Димитров чрез адвокат Антонина
Маринова, София, ул. Цар Асен 10, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3846/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
437/2019 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно-почивно дело“ чрез процесуален
представител Христина Костадинова Андонова,
Варна, к.к. Св. св. Константин и Елена, административна сграда – хотел „Адмирал“, срещу
Иван Димитров Драгостинов чрез адвокат Кирил
Йорданов Андреев, Велико Търново, ул. Васил
Левски 15, ет. 9.
Четвърто гражданско отделение, 4884/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2067/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Ивана Пенчева Караиванска чрез
адвокат Чоно Рангелов Христозов, Пловдив,
ул. Райко Даскалов 48, ет. 2, офис 205, срещу
Земеделска кооперация „Ръжево“ чрез адвокат
Величка Георгиева Тенова, Пловдив, ул. Опълченска 4, ет. 1 – надпартерен.
Четвърто гражданско отделение, 64/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2029/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ди яна А лександрова Витанова
чрез адвокат Радослав Малинов Миков, София, ул. Любен Каравелов 32, партер; Виолета
Александрова Витанова чрез адвокат Радослав
Малинов Миков, София, ул. Любен Каравелов
32, партер, срещу Славка Димитрова Тодорова
чрез адвокат Ваня Димитрова, Велико Търново,
бул. България 2, ет. 1; Тодор Радославов Тодоров
чрез адвокат Ваня Димитрова, Велико Търново,
бул. България 2, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 165/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8381/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Национален исторически музей
чрез адвокат Катя Костадинова Бачева, София,
ул. Георги С. Раковски 140, ет. 4, срещу Радиана
Божидарова Балабанова като майка и законен
представител на малолетното дете Мартин Николаев Стоянов чрез адвокат Даниела Григорова
Байданова, София, ул. Цар Самуил 79, ет. 2, ап. 1, и
страна Агенцията за социално подпомагане – ДСП
„Оборище“, София, ул. Васил Петлешков 41.
Четвърто гражданско отделение, 279/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17222/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, София, ул. Св. св.
Кирил и Методий 17 – 19, срещу Юлия Стефанова
Еленска чрез адвокат Татяна Дончева, София,
кв. Лозенец, ул. Минзухар 2, вх. Б, ет. 2, ап. 17.
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Четвърто гражданско отделение, 769/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1604/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от „Жаник“ – ООД, чрез адвокат Иван
Демерджиев, Пловдив, ул. Хъшовска 5, срещу
Недялка Спасова Инан чрез адвокат Росица Попова, Пловдив, ул. Капитан Райчо 56, ТЦ „Гранд“,
ет. 3, офис 3 – 65.
Четвърто гражданско отделение, 859/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
635/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена от Валентин Борисов Василев чрез адвокат
Боряна Йотова, Плевен, бул. Христо Ботев 5,
вх. К, ет. 1, ап. 1, срещу Киро Лазаров Петров
чрез адвокат Анна Илиева Атанасова, Тетевен,
ул. Христо Ботев 7, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 970/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10672/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Александър Николов Хайтов чрез
адвокат Камен Колев Крайчев, Бургас, ул. Алеко
Константинов 10, ет. 3, офис 1; Здравец Николов
Хайтов чрез адвокат Камен Колев Крайчев, Бургас,
ул. Алеко Константинов 10, ет. 3, офис 1; Елена
Николова Хайтова чрез адвокат Камен Колев
Крайчев, Бургас, ул. Алеко Константинов 10, ет. 3,
офис 1, срещу Калин Николов Терзийски чрез
адвокат Александър Кашъмов, София, ул. Шести
септември 13А, ап. 3.
Четвърто гражданско отделение, 983/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
536/2019 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество чрез процесуален представител Димитричка Василева Стоименова, Варна,
ул. Алеко Константинов 17, ет. 1, срещу Красимира
Желязкова Колева чрез адвокат Петър Митков
Митев, Варна, бул. Владислав Варненчик 106, ет. 1,
офис 3; Светлозар Желязков Колев чрез адвокат
Петър Митков Митев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 106, ет. 1, офис 3; Димитричка Илиева
Желязкова чрез адвокат Петър Митков Митев,
Варна, бул. Владислав Варненчик 106, ет. 1, офис
3; „ВИП България Инвест“ – ЕООД, с управител
Димитричка Илиева Желязкова чрез адвокат
Петър Митков Митев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 106, ет. 1, офис 3; Тони Димитров
Димитров, Кърджали, ж.к. Възрож денци 58,
вх. А, ет. 1, ап. 2; „Джънгъл“ – ООД, чрез представляващ Тони Димитров Димитров, Кърджали,
ж.к. Възрожденци 58, вх. А, ет. 1, ап. 2; „Варна
Парадайс“ – ООД, чрез представляващ Тони
Димитров Димитров, Кърджали, ж.к. Възрожденци 58, вх. А, ет. 1, ап. 2.
НА 22.10.2020 Г. ОТ 9,30 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 3769/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
161/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Хатидже Муса Мидюрева чрез адвокат Иванка Кехайова, Гоце Делчев, ул. Отец
Паисий 23; Велин Самуилов Агов чрез адвокат
Христо Панев, София, ул. Червена стена 46, ет. 4;
Румен Самуилов Агов чрез адвокат Христо Панев,
София, ул. Червена стена 46, ет. 4.
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Първо гражданско отделение, 166/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
197/2019 по описа на Окръжен съд Разград, подадена от Емине Ахмед Хасан чрез адвокат Александър Маринов, Разград, бул. Априлско въстание
58, вх. 1, офис 1, срещу Зехра Ахмедова Ахмедова,
с. Градина, област Разград, ул. Н. Й. Вапцаров 31;
Селиме Юзеир Хасан чрез адвокат Стоян Стоянов,
Разград, ул. Русе 4; Гюлджан Ниязиева Ахметова
чрез адвокат Стоян Стоянов, Разград, ул. Русе 4;
Мюхтебер Ниязиева Мурадова, с. Градина, област
Разград, ул. Христо Смирненски 1; Гюлшен Ниязи
Юсуф, с. Дянково, област Разград, ул. Плиска 3;
Назмие Ниязи Ахмед, с. Градина, област Разград,
ул. Христо Смирненски 1; Али Юмеров Юзеиров,
с. Градина, област Разград, ул. Георги Бенковски
11; Мюджаит Юмер Юзеир, с. Градина, област
Разград, ул. Георги Бенковски 13.
Първо гражданско отделение, 799/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1331/2018 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Евгени Горчев Горчев, Стара Загора,
кв. Три чучура, бл. 58, вх. А, ет. 3, ап. 33, срещу
Любен Горчев Горчев чрез адвокат Станимир
Методиев Ченалов, Стара Загора, ул. Димитър
Наумов 70, ет. 1, офис Е.
Първо гражданско отделение, 846/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2522/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Стойка Костадинова Инджова чрез
адвокат Ненчо Пенчев Рангелов, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 8, ет. 1, ап. 4; Румен Николов Инджов чрез
адвокат Ненчо Пенчев Рангелов, Пловдив, ул. Хан
Кубрат 8, ет. 1, ап. 4, срещу Етажна собственост
на сграда № 1 – Пловдив, с управител Никола
Петков Стойков чрез адвокат Петър Юруков,
Пловдив, бул. Шести септември 152, ет. 4.
Първо гражданско отделение, 1149/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4906/2016 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитър Петров Шопов чрез адвокат Янаки Зибилянов, София, Търговски дом,
кантора 167, срещу Диляна Методиева Бабоева
чрез адвокат Снежана Стоилова, София, ул. Цар
Асен 9Б.
НА 27.10.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1532/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
603/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Пловдив, бул. Санкт Петербург
67, ет. 4, срещу Атанас Серафимов Атанасов чрез
адвокат Красимир Атанасов Алексиев, Пловдив,
ул. Опълченска 1, ет. 1; „Мантовани“ – АД, чрез
адвокат Красимир Атанасов Алексиев, Пловдив,
ул. Опълченска 1, ет. 1.
Трето гражданско отделение, 2451/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
340/2018 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Стоян Иванов Иванов чрез адвокат
Пламенка Стоева, Ямбол, ул. Бузлуджа 15, ет. 1,
офис 5; Румяна Тодорова Иванова чрез адвокат
Пламенка Стоева, Ямбол, ул. Бузлуджа 15, ет. 1,
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офис 5, срещу „Каучукова компания ДС“ – ООД,
чрез особен представител Кирил Дончев Топалов,
Бургас, ул. Оборище 109, вх. 1, ет. 2, ап. 3.
Трето гражданско отделение, 2599/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
71/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Пловдив, бул. Санкт Петербург 67, ет. 4, срещу Милен Господинов Колев чрез
адвокат Ивелина Илиева, Стара Загора, ул. Братя
Жекови 91, ет. 1; Пенка Миткова Койчева, Стара
Загора, бул. Св. Патриарх Евтимий 91, вх. Б, ет. 7,
ап. 52; Бетина Миленова Колева, с. Калояновец,
ул. Чайка 3, и контролираща страна Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2,
ет. 4, и страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Стара Загора, ул. Стефан Караджа 8,
Стара Загора.
Трето гражданско отделение, 4301/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
94/2019 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от „Берг Монтана Фитинги“ – ЕАД, чрез
адвокат Виктория Николаева Пенкова, София,
ул. Христо Белчев 9, ет. 3, срещу Бронета Георгиева Цветанова чрез процесуален представител
Никола Ненков, София, ул. Иван Денкоглу 7,
ет. 4, ап. 9, и трета страна ЗАД „Булстрад Виена
Иншурънс Груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.
Трето гражданско отделение, 4753/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
542/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Елена Тодорова Желева чрез адвокат
Иван Златков, Стара Загора, ул. Марица 6, ет. 1,
ап. 1, срещу Боньо Иванов Бонев чрез адвокат
Вилиана Костадинова Цонева, Стара Загора,
ул. Цар Калоян 46, вх. А, ет. 1, офис 1; Иван Бонев
Бонев чрез адвокат Зоя Тодорова Колева, Стара
Загора, ул. Цар Калоян 46, вх. А, ет. 1, офис 1.
Трето гра ж данско отделение, 3/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
8454/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от София Неделкова Неделкова чрез
адвокат Димитър Найденов, София, пл. Македония 1, ет. 10, стая 5, срещу Университетска
многопрофилна болница за активно лечение и
спешна медицина „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, София,
бул. Тотлебен 21.
Трето гражданско отделение, 215/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1297/2019 по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена от Районна лекарска колегия
чрез адвокат Жанета Бюйлекова, Стара Загора,
ул. Цар Иван Шишман 77, ет. 2, офис 26, срещу Кремена Радева Господинова-Костова чрез
адвокат Йорданка Малешкова, Стара Загора,
ул. М. М. Кусев 35, ап. 4.
Трето гражданско отделение, 581/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3616/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Веселин Асенов Димитров чрез
адвокат Светозар Радославов Манев, София,
ул. Княз Борис І № 156, ет. 4, ап. 9, срещу Тео
дор Димитров Атанасов чрез адвокат Илиян
Кършев, София, бул. Княз Ал. Дондуков 5, вх. В,
ет. 4, ап. 14; Университетска болница за активно
лечение „Софиямед“ – ООД, София, бул. Г. М.
Димитров 16.
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НА 27.10.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 1714/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3383/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Джанет Макандрю чрез адвокат
Дънкан Уолъс, София, ул. Позитано 8, ет. 5,
офис 10, срещу „УниКредит Булбанк“ – АД, София, пл. Света Неделя 7; „ГБ – Британия Сейнт
Дейвидс“ – ЕООД, Банско, ул. Капитан Петко
войвода 3.
Второ търговско отделение, 2256/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4833/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Яков Неймар чрез адвокат Петър
Хранов, София, ж.к. Лагера, бл. 44, вх. А, срещу
„Централна кооперативна банка“ – АД, София,
район „Слатина“, бул. Цариградско шосе 87.
Второ търговско отделение, 2356/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4169/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Атанас Любенов Мечкаров чрез адвокат
Славина Анастасова, София, ул. Кърниградска 7,
ап. 7, срещу „ОТП Факторинг България“ – ЕАД,
чрез процесуален представител Рукне Молласали,
Благоевград, ул. Стефан Стамболов 1.
Второ търговско отделение, 2562/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
259/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Гаранционен фонд чрез адвокат
Стоян Филипов Марински, Пловдив, бул. Шести
септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 16, срещу Марк
Стефанов Стефанов чрез адвокат Николай Гунев,
Пловдив, ул. Янко Сакъзов 1, ет. 1, ап. 4.
НА 27.10.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2227/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
57/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Гражданска въздухоплавателна администрация, София, ул. Дякон Игнатий 9, ет. 4,
срещу „Пътинженеринг“ – ЕООД, чрез адвокат Б.
Михайлов, София, ул. Княз Борис І № 96, ет. 1,
ап. 3, и трета страна „Контрол инвест“ – ЕООД,
Пловдив, ул. Булаир 26; „Ей Би Си Мениджмънт“ – ЕООД, Варна, ул. Княз Николаевич 10,
ет. 1, ап. 4.
Второ търговско отделение, 2530/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
607/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Първа частна МБАЛ Враца“ – ЕООД, чрез
адвокат Ралица Иванова Христова, Русе, ул. Църковна независимост 18, ет. 4, офис 4, срещу Национална здравноосигурителна каса – РЗОК – Враца,
ул. Иваница Данчов 2, Враца.
Второ търговско отделение, 385/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
402/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Нацинална здравноосигурителна каса
(НЗОК) – РЗОК – Пловдив, ул. Христо Чернопеев
14, Пловдив, срещу Многопрофилна болница за
активно лечение „Уро Медикс“ – ЕООД, Пловдив,
ул. Колхида – продължение, ет. 3.
Второ търговско отделение, 483/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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426/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Транскар“ – ООД, чрез адвокат Стефан
Харизанов, Пловдив, бул. Руски 86, ет. 2, офис
9, срещу Юлиян Малинов Костов чрез адвокат
Светлана Еленкова, Шумен, ул. Добри Войников
9 – 13, офис 20/21.
НА 28.10.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3467/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2603/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от СБАЛГ „Майчин дом“ – ЕАД, чрез
адвокат Детелина Попова, София, ул. Лавеле 17,
ет. 2; „Асансьор – МБ – 97“ – ООД, чрез адвокат
Илиян Шопов, София, бул. Черни връх 46, ет. 1,
ап. 5, срещу Наталия Георгиева Гърдевска чрез
адвокат Венета Владимирова, София, ул. Позитано 34, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 4433/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2758/2019 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Народно събрание на Република
България, София, пл. Княз Александър І № 1,
срещу Мария Иванова Миталова чрез адвокат
Михаил Иванов, Варна, ж.к. Чайка, бл. 23, вх. А,
ап. 10, партер.
Трето гражданско отделение, 96/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1415/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратута на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Татаяна Луканова
Борисова чрез адвокат Наталия Александрова,
Сливница, пл. Съединение 2, ет. 3.
Трето гражданско отделение, 105/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
453/2019 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, ет. 4, срещу Марин Иванов
Тошев чрез адвокат Мишел Ангелов, Плевен,
ул. Ресен 15, ет. 2; Стоянка Николова Тошева
чрез адвокат Мишел Ангелов, Плевен, ул. Ресен
15, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 123/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1216/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Димитър Даниелов Манолов чрез
адвокат Иван Емилов Георгиев, София, бул. Васил Левски 82А, първи надпартерен етаж, срещу
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, чрез адвокат
Илиян Кършев, София, бул. Княз Александър Дондуков 5, вх. В, ет. 4, ап. 14, Адвокатско дружество
„Кършев, Балджиева и Ко“; Военномедицинска
академия чрез адвокат Владислав Сергиев, София,
ул. Алабин 17, ет. 2, и трета страна ЗАД „Алианц
България“ чрез адвокат Александър Бъчваров,
София, ул. Юнак 24, ет. 2, ап. 4; ЗАД „Булстрад
Виена Иншурънс Груп“, София, пл. Позитано 5.
Трето гражданско отделение, 271/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
209/2019 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Бургас, ул. Филип Кутев 26А,
ет. 3, срещу Иван Стоянов Стоянов чрез адвокат
Галина Найденова, Бургас, ул. Васил Левски 16,
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ет. 3, офис 318; Десислава Иванова Стоянова
чрез адвокат Кирил Дончев Топалов, Бургас,
ул. Оборище 109, вх. 1, ет. 2, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1520/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
331/2019 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Величка Колева Маркова чрез адвокат Камелия Коцева, Бургас, ул. Цар Асен 47,
срещу Ана Кирилова Георгиева чрез адвокат
Делян Иванов Иванов, Бургас, ул. Патриарх
Евтимий 15, ет. 1.
НА 28.10.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4327/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1049/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Билфайн Инвест“ – ЕООД, чрез
адвокат Елисавета Вуковска, София, ул. Г. С.
Раковски 161А, ет. 3, ап. 8, срещу Десислава
Гичева Георгиева чрез адвокат Емил Николов,
София, ул. Денкоглу 12 – 14, офис 507.
Трето гражданско отделение, 591/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1888/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Обединена млечна компания“ – ЕАД,
чрез адвокат Нина Гевренова, Пловдив, бул. Дунав 3; Красимир Огнянов Тодоров, София, ул. Никола Габровски 26.
НА 29.10.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3734/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
234/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Комисията за противодействие на
корупцията и отнемане на незаконно придобитото
имущество, Варна, ул. Алеко Константинов 17,
ет. 1, срещу Теодор Николаев Минков чрез адвокат
Трифон Георгиев Станев, Силистра, ул. Добруджа
41, вх. А, ет. 4, офис 6.
Трето гражданско отделение, 2993/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3537/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратурата на Република България, София, бул. Витоша 2; Момчил Ценов
Кръстев чрез адвокат Борислав Ганчев, София,
ул. Денкоглу 15А, ет. 3, ап. 5; Момчил Момчилов
Кръстев чрез адвокат Борислав Ганчев, София,
ул. Денкоглу 15А, ет. 3, ап. 5; Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, София,
пл. Света Неделя 6, срещу Мариета Михайлова
Кръстева чрез адвокат Борислав Ганчев, София,
ул. Денкоглу 15А, ет. 3, ап. 5.
Трето гражданско отделение, 4404/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
297/2019 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Катерина Гинчева Ненчева чрез адвокат
Даниел Петров, Сливен, ул. Добри Чинтулов 6,
срещу Стоян Станимиров Ненчев чрез адвокат
Станимир Методиев Ченалов, Стара Загора,
ул. Димитър Наумов 70, офис Е; Тодорка Михова
Михова чрез адвокат Андрей Стоянов Андреев,
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 80,
вх. Б, ет. 2, ап. 4.
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Трето гражданско отделение, 4893/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
368/2019 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Божидар Атанасов Иванов чрез адвокат
Никола Попов, Сливен, ул. Г. С. Раковски 13,
офис 5, срещу Главна дирекция „Пожарна без
опасност и защита на населението“ – МВР, Бургас,
ул. Александър Велики 37, РДПБЗН – Бургас.
Трето гражданско отделение, 340/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
654/2019 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Димитрина Методиева Георгиева чрез адвокат
Николинка Мянкова, Русе, ул. Тодор Александров 7, ет. 1; Никола Костов Костов чрез адвокат
Николинка Мянкова, Русе, ул. Тодор Александров
7, ет. 1, срещу „Енерго – Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Елеонора Борисова Караиванова,
Русе, пл. Средец 1, ет. 5.
Трето гражданско отделение, 503/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1753/2019 по описа на Софийски градски съд, подадена от Красимир Христов Тенчев чрез адвокат
Мартин Петров Христов, София, ул. Неофит Рилски 5, ет. 1, Адвокатско дружество „Желев и Хрис
тов“, срещу „Скай Солар България Ко“ – ЕООД,
чрез адвокат Гергана Ивелинова Петрова-Михайлова, София, ул. Княз Борис І № 98А.
Трето гражданско отделение, 650/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
626/2019 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Прокуратурата на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Тунджер Бекир
Емин чрез адвокат Красимир Михайлов, Пловдив,
бул. Дунав 51, ет. 5, офис 21.
Трето гражданско отделение, 1326/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
166/2019 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Дияна Димитрова Димитрова чрез
адвокат Иван Сотиров, София, ул. Христо Белчев
21, ет. 4, офис 413, срещу Асен Кирилов Димитров чрез адвокат Мария Тодорова, Дупница,
ул. Солун 2, и страна Дирекция „Социално подпомагане“ – Дупница, ул. Солун 4.
Трето гражданско отделение, 1350/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2039/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Димитър Цветанов Батинов чрез
адвокат Стефан Паров, Пловдив, пл. Съединение 3, ет. 4, офис 411, срещу Община Пловдив,
пл. Стефан Стамболов 1, Пловдив.
НА 29.10.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2597/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5849/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ВиВГД Оранжерии Петрич“ – ООД,
с управител Велин Николов Георгиев, Петрич,
Оранжерии – шосето за София, срещу Ангел
Николов Донов и Кристи Христова Маринова
в качеството им на синдици на „Корпоративна
търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.
Първо търговско отделение, 751/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4462/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова, синдици на „Корпоративна
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търговска банка“ (в несъстоятелност), София,
ул. Граф Игнатиев 10, срещу „Дунарит“ – АД, с
изпълнителен директор Петър Великов Петров
чрез адвокат Тодор Трифонов, София, ж.к. Люлин,
бл. 708, вх. В, ет. 1, ап. 35; Станислав Димитров
Сивов чрез адвокат Тодор Трифонов, София,
ж.к. Люлин, бл. 708, вх. В, ап. 35, и трета страна
Васил Михайлов Найденов чрез адвокат Тодор
Трифонов, София, ж.к. Люлин, бл. 708, вх. В,
ап. 35; Максим Кирилов Христов чрез адвокат
Тодор Трифонов, София, ж.к. Люлин, бл. 708,
вх. В, ап. 35; „Кимтех – България“ – ООД, с управители Иван Вълков Костов и Райно Рафаилов
Златаров чрез адвокат Тодор Трифонов, София,
ж.к. Люлин, бл. 708, вх. В, ап. 35.
Първо търговско отделение, 1588/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5712/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Реймед – 09“ – ЕООД, чрез адвокат
Борис Еленков, София, ул. Кузман Шапкарев 4,
ет. 1, срещу Община Етрополе, пл. Девети септември 1, Етрополе; „Юробанк България“ – АД,
София, ул. Околовръстен път 260; „Медитех – Инженеринг“ – ЕООД, Бургас, ул. Охрид 4, офис 3;
„Мадара – МС“ – ЕООД, чрез адвокат Зорница
Гъркова-Люцканова, София, ул. Хан Аспарух 54,
ет. 4, ап. 8.
Първо търговско отделение, 1653/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5053/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от ЕТ „Георги Крумов Дончев“ с фирма
„Антоанета – Ц – Георги Дончев“ чрез адвокат
Пламен Чолаков, София, ул. Марко Балабанов 2А,
ет. 2; „Асоциация на Българските предприятия за
международни превози и пътищата“ (АЕБТРИ)
чрез особен представител Калин Стойновски,
София, ул. Цар Иван Асен ІІ № 34, ет. 1, и трета страна „Сдружение Национална транспортна
камара“ чрез адвокат Силвия Русенова София,
ул. Позитано 7, ет. 2, офис 5 – 6.
Първо търговско отделение, 1730/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5/2019 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от „ОТП Факторинг България“ – ЕАД,
София, бул. Княз Александър Дондуков 19, ет. 2,
срещу Васил Николов Петков чрез адвокат Виктор
Христов Велчев, Ботевград, пл. Незнаен воин 4.
Първо търговско отделение, 2167/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
29/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Любомир Иванов Крачунов чрез адвокат
Илия Златев, Варна, ул. Възраждане 1, срещу
„Еффект“ – ЕООД, чрез адвокат Десислава Енчева, Варна, ул. Драган Цанков 21, ет. 1.
Първо търговско отделение, 2195/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
17/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от Стайко Манев Манев чрез адвокат Живко
Харизанов, Поморие, ул. Васил Левски 11, срещу
„Банка ДСК“ – ЕАД, София, бул. Витоша 15, ет. 3.
Първо търговско отделение, 2697/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5690/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Кремио“ – ЕАД, чрез адвокат Сирма
Томова, София, пл. Света Неделя 4, ет. 4, срещу
„И.Ч.Б.Ч.“ – ООД, представлявано от Николо
Фиаскети чрез адвокат Биляна Попова, София,
ул. Позитано 9, бл. 1, вх. Б, ет. 5, офис 16.
6135
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А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Варна , Х Х І І І
състав, съобщава, че е образувано адм. дело
№ 379/2020 г. по жалба на Христина Пейкова
Пейкова и Веселина Пейкова Пейкова, и двете
от Варна, срещу Решение № 2405-10 на Общинския съвет – Варна, обективирано в протокол
№ 24 от 23, 24 и 30.06.2010 г. – план за регулация
и застрояване на кв. Свети Никола – Варна, в
частта на плана, засягаща с предвидената по него
улица от о. т. 168, 169, 170 и 546 собствения на
жалбоподателките Христина Пейкова Пейкова
и Веселина Пейкова Пейкова поземлен имот
с идентификатор 10135.2526.832 по КККР на
гр. Варн а. Производството по делото е насрочено за 13.10.2020 г. от 13,30 ч. Заинтересованите
страни имат право да подадат заявление за конституиране като ответник в едномесечен срок
от обнародване на съобщението, като представят
заявление до Административния съд – Варна,
което следва да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството като ответник; подпис на заявителя. Към
заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заявителя като заинтересовано лице. Със заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба на Христина Пейкова Пейкова и Веселина
Пейкова Пейкова.
6493
Административният съд – Пловдив, ХVІІ състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпило оспорване от Фондация „Гринберг“
срещу Наредбата за организацията и дейността
на клубовете на пенсионерите и инвалидите в
община Мирково, по което е образувано адм. д.
№ 2039/2020 г. по описа на Административния
съд – Пловдив.
6181
Административният съд – Пловдив, І отделение, XIV състав, призовава Красимира Димитрова
Пожарлиева-Алесси като заинтересована страна
по адм. д. № 508/2020 г., образувано по жалбата
на „Вал – 04“ – ЕООД, Асеновград, срещу решение от 12.02.2018 г. на комисията по чл. 210,
ал. 1 ЗУТ при Община Асеновград, назначена
със заповед № А-647 от 15.04.2016 г. на кмета
на община Асеновград. Делото е насрочено за
25.09.2020 г. от 9,30 ч. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на ГПК.
6182
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че
е постъпила жалба от Светослав Григоров Гаджев, Григор Сергиев Гаджев, Ирена Григорова
Гаджева, Гергина Стефанова Керанова, Йордан
Стоянов Вучев, Васил Стоянов Вучев, Симка
Петрова Петрова, Йорданка Илиева Карчина,
Храбър Геройски Будинов, Светла Геройска
Атанасова, Йорданка Петрова Иванова, Милчо
Петров Пешев, Гергина Янкова Петрова, Цветанка Янкова Василева, Йордан Янков Петров,
Стоян Стефанов Костадинов, Любомир Стефанов
Христов, Гергина Йорданова Попова, Катя Георгиева Матева, Димитър Георгиев Иванов, Анка
Симеонова Тодорова и Цветанка Симеонова Андреева срещу Решение № 550 по протокол № 80
от 25.07.2019 г. на Столичния общински съвет, в
частта му относно ПРЗ на УПИ ІV – „за озеленяване с режим на Тго“, кв. 42г в частта на ПИ
68134.1505.1453; УПИ ІІ – „за озеленяване с режим
на Тго“, кв. 42а в частта на ПИ 68134.1505.1453;
алея о.т. 117а – о.т. 120а и улица о.т. 120а – о.т.124,
м. Ж.к. Дружба 2 – І част, където попада ПИ
68134.1505.1453, по която е образувано адм. дело
№ 1867/2020 г. по описа на Административния
съд – София-град, ІІ отделение, 27 състав, насрочено за 13.10.2020 г. Заинтересованите лица
могат да подадат молба за конституиране като
ответници в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
6510
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-4 състав, съобщава, че е образувано
гр.д. № 1005/2020 г. по иск за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество – извършил финансова операция с парични средства в размер 91 000 евро, заведен от
КПКОНПИ, БУЛСТАТ 129010997, с адрес: София,
пл. Света Неделя № 6, срещу Иса Махмудов (Isa
Makhmudov), роден на 18.05.1957 г. в Република
Казахстан, гражданин на Република Украйна,
паспорт № ЕА 664335, издаден на 5.02.2008 г.,
който като ответник по делото в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
може да подаде писмен отговор на исковата молба
по реда на чл. 131 ГПК, като исковата молба се
намира в деловодството на съда.
6503
Варненският районен съд, ХХ състав, призовава Джани Абрате, италиански гражданин,
роден на 15.06.1965 г. в гр. Кунео, област Кунео,
Република Италия, в двуседмичен срок от публикацията (обнародването) в неофициалния раздел
на „Държавен вестник“ (чл. 48, ал. 1 ГПК) да
се яви в деловодството на съда за получаване
на преписи от исковата молба, подадена от Тео
дора Кирилова Николова, ЕГН 7901201031, по
гр.д. № 1631/2020 г. по описа на ВРС, 20 състав.
Указва на ответника Джани Абрате, италиански
гражданин, роден на 15.06.1965 г. в гр. Кунео,
област Кунео, Република Италия, в случай че
в двуседмичен срок от публикацията не се яви
в деловодството на съда за получаване на преписи от исковата молба и приложенията, ще му
бъде назначен особен представител на разноски
на ищеца. Указва на ответника Джани Абрате,
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италиански гражданин, роден на 15.06.1965 г. в
гр. Кунео, област Кунео, Република Италия, че
съгласно чл. 40 ГПК страната, в която живее
или замине за повече от един месец в чужбина,
е длъжна да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, ако няма пълномощник по делото в
Република България. Същото задължение имат
и законният представител, попечителят и пълномощникът на страната. Когато лицата по ал. 1
не посочат съдебен адресат, всички съобщения
се прилагат към делото и се смятат за връчени.
Съгласно чл. 41 ГПК страната, която отсъства
повече от един месец от адреса, който е съобщила по делото или на който веднъж є е връчено
съобщение, е длъжна да уведоми съда за новия
си адрес; същото задължение имат и законният
представител, попечителят и пълномощникът
на страната, а според ал. 2 при неизпълнение
на задължението по ал. 1 всички съобщения се
прилагат към делото и се смятат за връчени.
6485
Районният съд – Варна, 42 състав, призовава ответника Марина Викторовна Николаева,
гражданка на Руската федерация, родена на
9.03.1961 г. в гр. Николаев, СССР, с неизвестен
адрес, да се яви в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на
Районния съд – Варна, 42 състав, за да получи
книжата и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК
по гр. дело № 19078/2019 г., заведено от „Бляк
Сий Инвестмънт Тръст“ – ЕАД, по иск с правно
основание чл. 92 във връзка с чл. 86, ал. 1 от
ЗЗД. Указва на лицето, че при неявяване книжата ще се смятат за редовно връчени и ще му
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6450
Разградският районен съд съобщава на Бехидже Сюлюманова Юмерова, родена на 4.06.1949 г.
в Република Турция, с неизвестен адрес в чужбина, за заведеното срещу нея гр.д. № 436/2020 г.
по описа на Районния съд – Разград, от ищеца
Мехмед Сюлейманов Юмеров, ЕГН 4408245228,
с предмет чл. 31 ЗС – делба, като є указва, че в
двуседмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ следва да се яви, респективно – да изпрати свой упълномощен процесуален
представител, в деловодството на РС – Разград,
за връчване (получаване) на исковата молба и
приложенията към нея.
6441
Севлиевският районен съд по гр.д. № 712/2020 г.
призовава Суад Доловац, гражданин на Сърбия,
с неизвестен адрес, че в двуседмичен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на Районния
съд – Севлиево, ул. Стефан Пешев № 6, за да
получи препис от исковата молба и приложените
към нея писмени доказателства, депозирани от
Мариета Альошева Асенова с правно основание
чл. 49 СК, или да посочи съдебен адрес. В противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6442
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Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
91 състав, призовава Абдулазиз Алсиси, роден
на 17.09.1979 г., гражданин на Сирия, без регистрация и постоянен адрес Република България,
с неизвестен адрес в чужбина, като заинтересована страна по гр.д. № 24207/2020 г. по описа на
Софийския районен съд, ГО, 91 гр. състав, да се
яви в двуседмичен срок считано от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ в съда
за получаване на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба и приложенията към нея,
предявена от Фатима-ал захраа Махер Кассар,
както и да посочи съдебен адрес в страната.
При неявяване книжата ще се смятат за редовно
връчени и на заинтересованата страна ще бъде
назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
6438
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
158 състав, по гр.д. № 18624/2020 г., призовава
в двуседмичен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ Андреас Били,
чужденец, с неизвестен адрес в България, да се
яви в канцеларията на Софийския районен съд,
ІІІ гр. отделение, 158 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, да получи препис от исковата
молба и приложенията, подадена от Ангелена
Иванова Ангелова, с правно основание чл. 49,
ал. 1 Семейния кодекс.
6443
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 91
състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника Чан
Ван Лонг, роден на 27.05.1988 г., гражданин на
Виетнам, с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея по гр. дело № 67201/2019 г. по описа на съда,
заведено от Нгуен Ву Минх Ханх от София, по
чл. 49 от СК. В случай че не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
6511
Разградският окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр. дело № 250/2018 г. по предявено на 26.09.2018 г.
мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията за отнемане на незаконно
придобитото имущество срещу Салим Левентов
Левентов, ЕГН 9305275029, с постоянен адрес:
област Разград, община Лозница, с. Студенец,
ул. Искър № 7, и Джейлян Ахмед Левентова, ЕГН
9403075072, с постоянен адрес: област Разград,
община Лозница, с. Студенец, ул. Осогово № 1,
следното имущество на стойност 190 813,12 лв.,
а именно:
От Салим Левентов Левентов, ЕГН 9305275029,
и Джейлян Ахмед Левентова, ЕГН 9403075072, на
основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
Самостоятелно обособен обект в жилищна
сграда – жилище № 9, намиращо се в гр. Лозница, област Разград, ул. Дружба № 14, вх. Б, ет. 2,

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

със застроена площ 56,26 кв. м, състоящо се от
спалня, хол, кухня и сервизни помещения ведно
с избено помещение № 9, с площ 10,81 кв. м,
заедно с 2,62 % идеални части от общите части
на сградата и 3,73 % от правото на строеж върху
мястото, при граници на жилището: долу – магазин на Мишо Димитров Гойчев, горе – жилище
№ 6, ляво – жилище № 2, при граници на избеното помещение: ляво – избено помещение № 8,
дясно – избено помещение № 10, горе – търговски
обекти, придобито с нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 90, том 4, peг.
№ 4009, дело № 513 от 2013 г. (акт № 5, том 25,
дело № 4795/2013 г., вх. peг. № 6963 от 20.11.2013 г.
на Служба по вписванията – Разград), собственост
на Салим Левентов Левентов с ЕГН 9305275029
и Джейлян Ахмед Левентова с ЕГН 9403075072.
Пазарна стойност към настоящия момент:
16 000 лв.
Поземлен имот с площ 2,057 дка, съставляващ урегулиран парцел II-67, образуван от имот
67 по плана на с. Студенец, община Лозница,
област Разград, ул. Камчия № 5, при граници и
съседи: улица, урегулиран поземлен имот № III
от квартал 6, урегулиран поземлен имот № IV
от квартал 6, улица и урегулиран поземлен имот
№ I от квартал 6, заедно с построените в него:
а) полумасивна двуетажна жилищна сграда,
състояща се от две стаи и кухня на два етажа,
строена през 1935 г., със застроена площ 62 кв. м;
б) полумасивна двуетажна лятна кухня, състояща се от две стаи и коридор, строена през
1935 г., със застроена площ 36 кв. м;
в) полумасивна стопанска сграда, състояща
се от едно помещение, строена през 1935 г., със
застроена площ 59 кв. м;
г) полумасивна стопанска сграда, състояща
се от едно помещение, строена през 1935 г., със
застроена площ 74 кв. м.
Поземлен имот с площ 787 кв. м, незастроен,
съставляващ урегулиран парцел IV-68, в квартал 6,
образуван от имот 68 по плана на с. Студенец,
община Лозница, област Разград, ул. Камчия № 5,
при граници и съседи: урегулиран поземлен имот
№ III от квартал 6, урегулиран поземлен имот № II
от квартал 6 и улица, придобити с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижими имоти
№ 78, том 2, peг. № 1224, дело № 189 от 4.06.2015 г.
(акт № 17, том 9, дело № 1645, вх. peг. № 2715 от
4.06.2015 г. на Служба по вписванията – Разград),
собственост на Салим Левентов Левентов с ЕГН
9305275029 и Джейлян Ахмед Левентова с ЕГН
9403075072.
Пазарна стойност към настоящия момент:
26 000 лв.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „530 Д“,
рег. № РР 3749 ВС, рама № WBANC71000B620918,
двигател № 306D2, дата на първа регист рация – 11.12.2003 г., придобит на 10.06.2016 г. с
договор за покупко-продажба на МПС, собственост
на Салим Левентов Левентов с ЕГН 9305275029
и Джейлян Ахмед Левентова с ЕГН 9403075072.
Пазарна стойност към настоящия момент:
8500 лв.
От Салим Левентов Левентов, ЕГН 9305275029,
и Джейлян Ахмед Левентова, ЕГН 9403075072, на
основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
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– сумата в размер 10 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване 6.05.2014 г. на лек автомобил марк а „Опел“, модел „ Ас т ра“, рег. № РР 230 6
ВА , ра ма № W0L 0A H L 0 875164281, д ви гат ел
№ X16XER20JY5572, дата на първа регистрация – 16.05.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 5.04.2013 г., отчужден
с договор за покупко-продажба на МПС от
6.05.2014 г.;
– сумата в размер 17 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отч у ж да ва не – 29.02.2016 г. на лек а вт омоби л
марка „БМВ“, модел „320 Д“, рег. № РР 7760
ВА , рама № W BAVC31070VG22059, двигател
№ 2 0 4D4 8310 6617, дат а на п ърва р ег ис т рация – 5.09.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 11.04.2014 г., отчужден
с договор за покупко-продажба на МПС от
29.02.2016 г.;
– сумата в размер 3000 лв., представляваща
непреобразуваната част от получените парични
средства от продажбата на лек автомобил марка
„Опел“, модел „Антара“, рег. № РР 4101 АХ, рама
№ W0LLA63F270114023, двигател № – без номер,
дата на първа регистрация – 17.10.2007 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС
от 24.02.2015 г., отчужден с договор за покупкопродажба на МПС от 10.06.2016 г.
От Салим Левентов Левентов, ЕГН 9305275029,
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.):
– сумата в размер 42 833,73 лв., представляваща средства от получени парични преводи чрез
системите на „Уестърн Юниън“ и „Мъни Грам“;
– сумата в размер 44 466,36 лв., представляваща вноски по банкови сметки по депозитна сметка
в евро BG42 СЕСВ 9790 24F46487 00, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в размер 22 513,08 лв., представляваща непреобразуваната част от направените
вноски на каса през 2015 г. по депозитна сметка
в евро BG42 СЕСВ 9790 24F46487 00, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 1.12.2020 г. от 10,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
6169
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 293/2018 г. по предявено на
8.11.2018 г. мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Пламен
Северинов Томов с ЕГН 8807135300, с постоянен
адрес: област Разград, община Разград, с. Дянково,
ул. Огоста № 26, и Антоанета Илиева Асенова с
ЕГН 9107287530, с постоянен адрес: област Разград,
община Разград, с. Дянково, ул. Огоста № 26А,
следното имущество на стойност 124 753,50 лв.,
а именно:
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На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Пламен Северинов Томов
с ЕГН 8807135300:
Лек автомобил „Фолксваген Голф ЦЛ“ с peг.
№ РР5392 АТ, дат а на п ърва р ег ис т ра ц и я –
2.12.1991 г., рама № W V WZZZ1HZN W050338,
двигател № ААМ025746; пазарната стойност на
автомобила към настоящия момент е в размер
1650 лв.
Лек автомобил „Ауди А 4“ с peг. № РР5746АР,
дата на първа регистрация – 1.05.1997 г., рама
№ WAUZZZ8DZVA181649, двигател № ADR261408;
пазарната стойност на автомобила към настоящия
момент е в размер 2350 лв.
Ремарке за лек автомобил модел „Туристическо“ с peг. № РР3910ЕХ, дата на първа регистрация – 2.08.1989 г., рама № 2325; пазарната
стойност на ремаркето към настоящия момент
е в размер 300 лв.
Сумата в размер 754,70 лв., представляваща
касови вноски по разплащателна сметка в левове
с IBAN № BG32DEMI92401000045508 с титуляр
Пламен Северинов Томов.
Сумата в общ размер 56 717,08 лв., представляваща парични средства, получени от трети
лица, през периода 2011 – 2015 г., установени от
н.о.х.д. № 45/2017 г. по описа на ОС – Разград.
Сумата в общ размер 4696,42 лв., представляваща парични средства, получени от трети лица,
през 2016 г., установени от н.о.х.д. № 45/2017 г.
по описа на ОС – Разград, но невключени в обвинителния акт.
Сумата в общ размер 9015,42 лв., представляваща парични средства, получени от трети лица,
през периода 2009 – 2010 г. и периода 2016 – 2017 г.,
установени от отговор с вх. № ТД09РУ/ У В908/16.02.2018 г. на ФК „Кеш Експрес Сървис“ – ЕООД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1
и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Пламен Северинов
Томов с ЕГН 8807135300:
Сумата в размер 4800 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „Фолксваген
Пасат“ с peг. № РР2102ВА, дата на първа регистрация – 23.06.1999 г., рама № WVWZZZ3BZYE017291,
двигател № AJM035351, към момента на отчуждаването му.
Сумата в размер 4850 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „Фолксваген
Пасат“ с peг. № РР4745АХ, дата на първа регистрация – 20.05.1999 г., рама № WVWZZZ3BZYE005506,
двигател № AFN924582, към момента на отчуждаването му.
Сумата в размер 1250 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил „Мерцедес
Ц 180“ с peг. № РР7891АХ, дата на първа регистрация – 7.10.1994 г., рама № WDB2020181A190277,
двигател № 11192010103260, към момента на отчуждаването му.
Сумата в размер 4950 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „БМВ 525 И“
с peг. № РР3638ВС, дата на първа регистрация – 16.11.2000 г., рама № WBADT31020GN71423,
двигател № 256S530922388, към момента на отчуждаването му.
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Сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил „Опел Омега“ с peг. № РР8587ВС, дата на първа регистрация – 12.05.2000 г., рама № W0L0VBP69Y1140616,
двигател – без номер, към момента на отчуждаването му.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Антоанета Илиева
Асенова с ЕГН 9107287530:
Сумата в размер 574,80 лв., представляваща
равностойността на погасителните вноски по кредит от „Кредихелп“ – ООД, по дог. № 49628/2014 г.
Сумата в общ размер 27 129 лв., представляваща парични средства, получени от трети лица,
през периода 2010 – 2017 г., установени от отговор с вх. № ТД09РУ/УВ-908/16.02.2018 г. на ФК
„Кеш Експрес Сървис“ – ЕООД, и от отговор с
вх. № ТД09РУ/УВ-5376/12.07.2017 г. на „Интернешънъл асет банк“ – АД.
Сумата в общ размер 3716,08 лв., представляваща парични средства, получени от Пламен Северинов Томов, през периода 2016 – 2017 г., установени
от отговор с вх. № ТД09РУ/УВ-908/16.02.2018 г.
на ФК „Кеш Експрес Сървис“ – ЕООД.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 1.12.2020 г. от 9,30 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
6234
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр.д. № 139/2018 г. по искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Йордан Антонов Дяков с постоянен адрес: Шумен,
ул. Цар Иван Александър № 26, вх. 2, ет. 5, ап. 21,
с което на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и Решение № 218 от 18.04.2018 г. на КОНПИ е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 1 351 113,67 лв.:
От Йордан Антонов Дяков, ЕГН 8501158760, на
основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
– сумата в размер 3500 лв., представляваща
равностойността на внесения капитал в търговско дружество „Аида 9 Дяков“ – ЕООД, ЕИК
200462464;
– сумата в размер 5000 лв., представляваща
предоставен паричен заем от собственика Йордан
Антонов Дяков на търговско дружество „Аида 9
Дяков“ – ЕООД, ЕИК 200462464, подлежащ на
връщане;
– сумата в размер 1500 лв., представляваща
равностойността на наличните 15 дружествени дяла в капитала на търговско дружество
„Доми – Самостоятелна медико-диагностична
лаборатория“ – ООД, ЕИК 127581821;
– сумата в размер 610 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
сметка в левове BG 83 UNCR 70001522105698, от-
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крита в „УниКредит Булбанк“ – АД, на 7.11.2014 г.,
активна към момента на проверката;
– сумата в размер 147 575,76 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски долари BG 58
UNCR 76301175676735, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, на 10.06.2005 г., активна към
момента на проверката;
– сумата в размер 470 022,23 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски
от трети лица по сметка в щатски долари BG
58 UNCR 76301175676735, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, на 10.06.2005 г., активна към
момента на проверката;
– сумата в размер 2145,57 лв., представляваща непреобразу ваната част от направени
вноски по сметка в щатски долари BG 62 UNCR
70 0 01518743086, от к ри та в „УниКредит Булбанк“ – АД, на 1.10.2009 г., активна към момента
на проверката;
– сумата в размер 15 400 лв., представляваща непреобразу ваната част от направени
вноски от трети лица по сметка в левове BG
75 UNCR 76301076804523, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, на 3.12.2004 г. и закрита на
20.05.2011 г.;
– сумата в размер 4558,50 лв., представляваща непреобразу ваната част от направени
вноск и по сме т к а в щат ск и долари BG 03
UNCR 70001517067600, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, на 13.05.2009 г. и закрита на
11.12.2010 г.;
– су мата в размер 120 0 л в., п редс та вл яваща непреобразу ваната част от направени
вноск и по сме т к а в щат ск и долари BG 12
UNCR 70001518744083, открита в „УниКредит
Булбанк“ – А Д, на 1.10.2009 г. и закрита на
21.07.2011 г.;
– сумата в размер 500 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски долари BG 27 UNCR 70001518744686, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, на 1.10.2009 г.
и закрита на 21.07.2011 г.;
– сумата в размер 2608,50 лв., представляваща непреобразу ваната част от направени
вноск и по сме т к а в щат ск и долари BG 30
UNCR 70001517067599, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, на 13.05.2009 г. и закрита на
5.01.2011 г.;
– су мата в размер 120 0 л в., п редс та вл яваща непреобразу ваната част от направени
вноск и по сме т к а в щат ск и долари BG 32
UNCR 70001509944271, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, на 14.10.2008 г. и закрита на
5.01.2011 г.;
– сумата в размер 3720 лв., представляваща
непреобразу ваната част от направени вноски по сметка в щатски долари BG 47 UNCR
70 0 01518742483, от к ри та в „УниКреди т Булбанк“ – АД, на 1.10.2009 г. и закрита на 21.07.2011 г.;
– сумата в размер 200 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски долари BG 70 UNCR 70001518741584, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, на 1.10.2009 г.
и закрита на 18.07.2011 г.;
– с у м ат а в ра з мер 4 0 0 л в., п р едс т а в л яваща непреобразу ваната част от направени
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вноск и по смет ка в щат ск и долари BG 97
UNCR 70001506197446, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, на 24.06.2008 г. и закрита на
21.07.2011 г.;
– су мата в размер 2650 л в., п редс та вл яваща непреобразу ваната част от направени
вноск и по смет ка в щат ск и долари BG 97
UNCR 76301175629570, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, на 29.09.2004 г. и закрита на
5.01.2011 г.;
– сумата в размер 1212,62 лв., представляваща непреобразу ваната част от направени
вноск и по сме т к а в щат ск и долари BG 16
UNCR 70001519728561, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, на 23.06.2010 г. и закрита на
20.05.2011 г.;
– сумата в размер 68 218,50 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски долари BG 56
UNCR 7000251825492, открита в „УниКредит
Булбанк“ – А Д, на 4.09.2009 г. и закрита на
13.05.2011 г.;
– сумата в размер 1784,69 лв., представляваща
генерирана лихва от направени вноски по сметка
в щатски долари BG 56 UNCR 7000251825492, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, на 4.09.2009 г.
и закрита на 13.05.2011 г.;
– су мата в размер 31 667,16 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски по сметка в щатски долари BG 09
UNCR 70002520744534, открита в „УниКредит
Булбанк“ – АД, на 15.10.2012 г. и закрита на
29.04.2014 г.;
– сумата в размер 500,36 лв., представляваща
генерирана лихва от направени вноски по сметка
в щатски долари BG 09 UNCR 70002520744534, открита в „УниКредит Булбанк“ – АД, на 15.10.2012 г.
и закрита на 29.04.2014 г.;
– сумата в размер 14 063,01 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
спестовна сметка в щатски долари BG 22 СЕСВ
97904189510200, открита в „Централна Кооперативна Банка“ – АД, на 11.08.2008 г. и закрита на
7.05.2012 г.;
– сумата в размер 40 578,12 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски от
трети лица по спестовна сметка в щатски долари
BG 22 СЕСВ 97904189510200, открита в „Централна Кооперативна Банка“ – АД, на 11.08.2008 г. и
закрита на 7.05.2012 г.;
– сумата в размер 1094,81 лв., представляваща генерирана лихва от направени вноски по
спестовна сметка в щатски долари BG 22 СЕСВ
97904189510200, открита в „Централна Кооперативна Банка“ – АД, на 11.08.2008 г. и закрита на
7.05.2012 г.;
– сумата в размер 142 195,39 лв., представляваща непреобразуваната част от направени
вноски по депозитна сметка в евро BG 50 СЕСВ
97902489510200, открита на 20.02.2009 г. и закрита
на 17.03.2015 г.;
– сумата в размер 3528,30 лв., представляваща
генерирана лихва от направени вноски по депозитна сметка в евро BG 50 СЕСВ 97902489510200,
открита на 20.02.2009 г. и закрита на 17.03.2015 г.;
– сумата в размер 23 192,47 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
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депозитна сметка в щатски долари BG 15 СЕСВ
97902189510200, открита в „Централна Кооперативна Банка“ – АД, на 7.05.2012 г. и закрита на
20.08.2012 г.;
– сумата в размер 450,57 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
депозитна сметка в щатски долари BG 33 СЕСВ
97901189510201, открита в „Централна Кооперативна Банка“ – АД, на 6.08.2012 г., активна към
момента на проверката;
– сумата в размер 82 694,56 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
депозитна сметка в щатски долари BG 85 СЕСВ
97902189510201, открита в „Централна Кооперативна Банка“ – АД, на 20.08.2012 г. и закрита на
3.04.2014 г.;
– сумата в размер 1650,33 лв., представляваща генерирана лихва от направени вноски по
депозитна сметка в щатски долари BG 85 СЕСВ
97902189510201, открита в „Централна Кооперативна Банка“ – АД, на 20.08.2012 г. и закрита на
3.04.2014 г.;
– сумата в размер 7270 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
разплащателна сметка в щатски долари BG 60
СЕСВ 97901189510200, открита в „Централна Коо
перативна Банка“ – АД, на 14.01.2008 г., активна
към момента на проверката;
– сумата в размер 267 158,30 лв., представляваща непреобразуваната част от направени вноски
от трети лица по разплащателна сметка в щатски
долари BG 60 СЕСВ 97901189510200, открита
в „Централна Кооперативна Банка“ – АД, на
14.01.2008 г., активна към момента на проверката;
– сумата в размер 1063,92 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски
по разплащателна сметка в левове BG 25 FINV
915010BGN0N4JC, открита в „Първа Инвестиционна Банка“ – АД, на 31.01.2008 г., активна към
момента на проверката.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху описаните суми най-късно в първото заседание по
делото, насрочено за 24.11.2020 г. от 14 ч.
6224

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Историческо дружество „Българска Орда“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 23.11.2020 г. в 18 ч. в зала „Вяра“ на
Столичната библиотека, пл. Славейков № 4, при
дневен ред – разглеждане на въпроси относно
пререгистрацията на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ съб
ранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 18,30 ч.
6187
1. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство на Трета природоматематическа гимназия „Акад. М. Попов“ –
Варна, на основание чл. 22 от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 5.10.2020 г. в 18 ч. в сградата на 3-та
ПМГ „Акад. М. Попов“ с адрес – Варна, бул. Вл.
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Варненчик № 80, при следния дневен ред: 1. приемане на годишен отчет и доклад за дейността
на сдружението за 2019 г.; 2. освобождаване и
избор на нови членове; 3. разни.
6212
1. – Управителният съвет на Варненската
асоциация на ресторантьорите и хотелиерите
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно
отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 22.10.2020 г. в 16 ч. в зала „Перла на
хотел „Аква“ при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността на ВАРХ за 2019 и 2020 г.; 2. отчет
на дейността на УС на ВАРХ за 2019 и 2020 г.;
3. отчет на КС на ВАРХ за 2019 и 2020 г.; 4. освобождаване и избор на нови членове на УС на
ВАРХ; 5. промени по устава на ВАРХ; 6. възнаграждение и ежемесечни представителни средства
за председателя на ВАРХ (по предложение на
член на УС – Елена Косева); 7. разни. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на събранието лично или чрез упълномощен представител. Пълномощниците следва да представят
писмено пълномощно в деня на събранието. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно при същия дневен ред.
6466
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Артерия“, Габрово, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание
на 30.10.2020 г. в 18 ч. в Галерия „Орловска 10“
в Габрово при следния дневен ред: 1. промени в
устава на сдружение „Артерия“; 2. освобождаване
и приемане на членове; 3. смяна на председателя
и членовете на УС на сдружение „Артерия“; 4.
регистрация в търговския регистър; 5. разни.
Регист раци ята на членовете ще започне от
17,30 ч. на 30.10.2020 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 26 от устава на
сдружението събранието ще се проведе същия ден
в 19,30 ч. на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
6508
8. – Управителният съвет на СНЦ „Дружество за приятелство с народите на Русия и
ОНД“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 19 от устава на дружеството свиква общо
събрание на членовете на 29.10.2020 г. в 17 ч. в
зала „Берьозка“ на ул. Иван Вазов № 25, Пловдив,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за 2019 г.; 2. финансов отчет за 2019 г.; 3.
приемане на бюджет за 2020 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6517
1. – Управителният съвет на СНЦ „Ски клуб
Разлог“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 28.09.2020 г. в 18 ч. в Разлог,
ул. Яне Сандански № 34, кафе „Темида“, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
дейността и финансовия отчет на сдружението за
2019 г.; 2. освобождаване на членовете на управителния съвет и освобождаване от отговорност
на председателя и членовете на УС за дейност-
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та през отчетния период; 3. освобождаване на
членовете на контролния съвет и закриване на
контролния съвет като орган на сдружението;
4. избор на нови членове на управителния съвет
и председател на сдружението; 5. обсъждане и
приемане на решение за приемане на нов устав
на сдружението; 6. приемане на решение за
публикуване на отчетите за дейността и финансовите отчети на сдружението за 2016, 2017
и 2018 г. в Търговския регистър и регистъра на
ЮЛНЦ; 7. обсъждане на организационни и финансови въпроси; 8. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
6444
1. – Управителният съвет на фондация „Английски клуб“ – Търговище, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на 30.11.2020 г. в 9 ч. в заседателната
зала на сдружението в Търговище, ул. Васил
Левски № 5, при следния дневен ред: 1. освобождаване членовете на управителния съвет и
секретаря поради изтекъл мандат; 2. избор на
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нови членове на управителния съвет и секретар
и определяне на мандат; 3. промяна в устава на
сдружението; 4. промяна на седалището и адреса
на управление; 5. разни.
6445
63. – Управителният съвет на Националния
синдикат на пожарникарите и спасителите
„Огнеборец“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Трети редовен конгрес на организацията на
6.11.2020 г. в 9 ч. в сградата на Националния
учебно-логистичен център на Българския Червен
кръст в с. Лозен, община Столична, ул. Половраг № 31, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на управителния съвет за дейността му
през периода 1.01.2020 – 30.10.2020 г.; 2. финансов отчет на контролната комисия за периода
1.09.2019 – 30.09.2020 г.; 3. предложения за промени в устава на НСПС „Огнеборец“; 4. избор
на президент, вицепрезидент и председател на
контролната комисия; 5. избор на членове на
управителния съвет и контролната комисия; 6.
обсъждане размера на членския внос на членовете
на НСПС „Огнеборец“; 7. организационни въпроси.
6193

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Народно събрание № 2, тел. 02 939-35-17
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