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ЗАКОН

за изменение на Закона за корпоративното
подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и
97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24,
64, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 38, 69,
104, 107 и 110 от 2020 г., бр. 14 и 21 от 2021 г.
и бр. 8 и 14 от 2022 г.)
§ 1. Член 216 се изменя така:
„Данъчни ставки
Чл. 216. (1) Данъчната ставка на данъка
върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 1 и 2 е
10 на сто.
(2) Данъчната ставка на данъка върху
разходите по чл. 204, ал. 1, т. 4 е 3 на сто.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. През 2022 г. ваучерите за храна по
чл. 209, ал. 1 могат да се предоставят на всяко наето лице и в следващ месец от 2022 г.,
като не се облагат с данък върху разходите,
когато общият размер на предоставените
ваучери за храна през съответния месец е
до законово установения необлагаем размер
за всеки от месеците, за които се отнасят
предоставените ваучери, за всяко наето лице.
§ 3. В Закона за данъците върху доходите на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28,
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г.,
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и
94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г.,

бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22,
61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от
2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102
и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г.,
бр. 14, 18, 28, 38, 60 и 104 от 2020 г., бр. 14 от
2021 г. и бр. 14 от 2022 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 11 ал. 5 се отменя.
2. В чл. 13, ал. 1 се създава нова т. 8:
„8. доходите от лихви по влогове в установени в държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство:
а) банки;
б) клонове на банки;“.
3. В чл. 22в ал. 7 се изменя така:
„(7) Данъчното облекчение се ползва включително за годината, в която детето е родено,
навършило e пълнолетие или е починало.
Когато детето е починало, условията по ал. 2,
т. 1 и 3 се прилагат към датата на смъртта.“
4. В чл. 22г се създава нова ал. 5:
„(5) Да н ъч но т о облек чен ие се ползва
включително за годината, в която детето е
починало, като условията по ал. 2, т. 1 и 3 се
прилагат към датата на смъртта.“
5. В чл. 35, т. 3 думите „с изключение на
лихвите по чл. 38, ал. 13“ се заличават.
6. В чл. 38 ал. 13 се отменя.
7. В чл. 46 ал. 4 се отменя.
8. В чл. 50, ал. 1, т. 3, буква „в“ числото
„13“ и запетаята пред него се заличават.
9. В чл. 65 ал. 9 се отменя.
10. В чл. 73, ал. 1, т. 4 след цифрата „7“ се
поставя запетая и се добавя „8“.
11. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 58 се изменя така:
„58. „Влог“ за целите на чл. 13, ал. 1, т. 8
е влог по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за гарантиране на
влоговете в банките.“
§ 4. Параграф 3, т. 3 и 4 относно чл. 22в,
ал. 7 и чл. 22г, ал. 5 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица се прилагат и при ползване на данъчни облекчения
за 2021 г.
§ 5. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30
от 2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г.,
бр. 24, 30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г.,
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бр. 14, 35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43, 74,
80 и 97 от 2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от
2017 г., бр. 98 и 108 от 2018 г., бр. 1 и 24 от
2019 г.; Решение № 4 на Конституционния съд
от 2019 г. – бр. 32 от 2019 г.; изм., бр. 38, 96
и 102 от 2019 г., бр. 18, 71, 104, 107 и 110 от
2020 г., бр. 14 и 16 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 6, ал. 1:
а) в буква „в“ думите „детски ясли“ и
„детски градини“ се заличават;
б) буква „г“ се отменя.
2. В глава трета в наименованието на раздел III думите „детски ясли, детски градини“
се заличават.
3. Член 81 се отменя.
§ 6. В Закона за предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 79 от
2015 г.; изм., бр. 98 и 105 от 2016 г., бр. 58 и
99 от 2017 г., бр. 24, 92 и 108 от 2018 г., бр. 24,
42, 100 и 101 от 2019 г. и бр. 17 и 82 от 2020 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 283, ал. 1, т. 10 и ал. 9, 10 и 11 се
отменят.
2. В чл. 298 ал. 2, 3 и 4 се отменят.
§ 7. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и
102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г.,
бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г.,
бр. 21 от 2021 г. и бр. 8 от 2022 г.) в чл. 119,
ал. 4 думите „отглеждане на децата в общинските детски ясли, както и за“ се заличават.
§ 8. В Закона за изменение и допълнение
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 23
от 2021 г.) в преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 59, ал. 1 след думите „За 2021 г.“ се
добавя „и за 2022 г.“.
2. В § 60:
а) в ал. 1 след думите „за 2021 г.“ се добавя
„и за 2022 г.“;
б) в ал. 2 след думите „за 2021 г.“ се добавя
„и за 2022 г.“, а думите „31 декември 2021 г.“
се заменят с „31 декември на съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет по ал. 1 за съответната година“ и
се създава изречение второ: „Регионалната
инспекция по околната среда и водите, на
чиято територия се намира съответното депо,
възстановява от банковата сметка за чужди
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средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за
2021 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1
от Закона за управление на отпадъците, за
които има решение на общинския съвет по
ал. 1, в срок до 30 април 2022 г.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Не се начисляват лихви върху дължимите суми за месечни отчисления за 2021 г. и
2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1
от Закона за управление на отпадъците.“
§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г.,
с изключение на § 3, т. 1, 2, 5 – 11 и § 5, 6 и
7, които влизат в сила от 1 април 2022 г.
Законът е приет от 47-ото Народно събрание на 22 февруари 2022 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
1109

ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с агресивните военни действия
на Руската федерация срещу Украйна
Народното събрание на Република България,
– к ато взима предвид устава на Организацията на обединените нации;
– к ато стъпва върху резултатите от Хелзинкския процес и заключителния акт
на конференцията от 1 август 1975 г. и
свързаните с него последващи документи
на ОССЕ;
– к ато отчита постигнатите договорености,
разписани в Минския меморандум от
19 септември 2014 г., и пакета мерки за
прилагане на минските споразумения,
приети и подписани на 12 февруари
2015 г.;
– к ато припомня текстовете на Будапещенския меморандум за гаранциите за
безопасността във връзка с присъединяването на Украйна към Договора за
неразпространение на ядрено оръжие
от 5 декември 1994 г.;
– к ато остава на последователни позиции,
подкрепящи суверенитета, териториалната цялост и демократичното развитие
на Украйна,
Д Е К Л А Р И РА :
• К
 атегорично осъжда грубото нарушение
на меж ду народното право от страна
на Руската федерация и посегателството срещу териториалната цялост чрез
военна интервенция срещу Украйна.
• Подкрепя партньорите и съюзниците си
в ЕС и НАТО при обсъждането на пакет
от мерки, включително санкции, с цел
деескалация на конфликта.
• Подкрепя българското правителство да
предприеме необходимите мерки, съответстващи на сериозността срещу пре-
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дизвикателствата към международната
архитектура за сигурност.
• Подкрепя българското правителство да
обмисли и предложи помощ за Украйна,
кореспондираща с възможностите на
българската държава.
• Подкрепя българското правителство да
настоява защитата на живота и здравето
на цивилните граждани от региона да
бъдат абсолютен приоритет.
• Подкрепя българското правителство да
съдейства за получаване на незабавна
помощ на живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско
гражданство, включително при необходимост от евакуация.
• О чаква българското правителство да
предложи и представи план за справяне
с последствията от военните действия.
• Н астоява Руската федерация незабавно да
прекрати военните действия и се върне
към спазване на международното право
в пълен обем.
Декларацията е приета от 47-ото Народно
събрание на 24 февруари 2022 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
1443

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 267 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на допълнителни плащания от централния
бюджет по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2021 г. за осигуряване на сред
ства за инвестиционен проект „Модернизация
на жп линия София – Драгоман – сръбска
граница, жп участък Волуяк – Драгоман“
на Национа лна компания „Железопътна
инфраструктура“ по Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура“
2014 – 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „31 декември
2021 г.“ се заменят с „31 март 2022 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
31 декември 2021 г.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
1466
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
ОТ 25 ФЕВРУАРИ 2022 Г.

за приемане на устройствени правилници на
Министерството на икономиката и индус
трията и на Министерството на иновациите
и растежа
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на икономиката и индустрията.
Чл. 2. Приема Устройствен правилник на
Министерството на иновациите и растежа.
Чл. 3. (1) Министърът на икономиката и
индустрията е първостепенен разпоредител
с бюджет.
(2) Бюджетните организации, ръководителите на които са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на Министерството на
икономиката и индустрията, имат следната
обща численост на персонала:
1. Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ – 39;
2. Агенцията за публични предприятия и
контрол – 65;
3. Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор – 468;
4. Патентното ведомство – 114;
5. Комисията за защита на потребителите – 180;
6. Държавната комисия по стоковите борси
и тържищата – 29;
7. Центърът на промишлеността на Репуб
лика България в Москва – 11;
8. Бъ л гарск и я т и нс т и т у т по ме т роло гия – 287.
Чл. 4. (1) Министърът на иновациите и растежа е първостепенен разпоредител с бюджет.
(2) Бюджетните организации, ръководителите на които са второстепенни разпоредители
с бюджет по бюджета на Министерството на
иновациите и растежа, имат следната обща
численост на персонала:
1. Българската агенция за инвестиции – 27;
2. Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия – 52.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Устройственият правилник на Министерството на икономиката, приет с Постанов
ление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32
и 100 от 2015 г., бр. 36 и 98 от 2016 г., бр. 49, 65
и 106 от 2018 г., бр. 18, 27 и 42 от 2019 г., бр. 103
и 110 от 2020 г. и бр. 20, 27 и 64 от 2021 г.)
се отменя.
§ 2. В Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. за приемане на устройствени правилници на Министерството на
икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма (обн.,
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ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 82, 86 и
100 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 65 от 2019 г.
и бр. 20 и 64 от 2021 г.) чл. 1 и 4 се отменят.
§ 3. (1) Държавната агенция за научни
изследвания и иновации се закрива.
(2) Министерството на иновациите и растежа е правоприемник на Държавната агенция
за научни изследвания и иновации.
(3) Имуществото, активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на
Държавната агенция за научни изследвания
и иновации се поемат от Министерството на
иновациите и растежа.
(4) Три щат ни бройк и п реминават о т
Държавната агенция за научни изследвания
и иновации към администрацията на Министерския съвет.
(5) Служебните и трудовите правоотношения на служителите в Държавната агенция
за научни изследвания и иновации, чиито
функции преминават към Министерството на
иновациите и растежа, се уреждат съгласно
чл. 87а от Закона за държавния служител и
чл. 123 от Кодекса на труда.
(6) Служебните правоотношения на служителите от Държавната агенция за научни
изследвания и иновации, изпълняващи функциите по управление на човешките ресурси,
осигурени с 1 щ. бр., преминават към администрацията на Министерския съвет съгласно
чл. 87а от Закона за държавния служител.
(7) Извън случаите по ал. 4 и 5 служебните
и трудовите правоотношения на служителите
от закритата Държавна агенция за нау чни изследвания и иновации при постигане
на определената численост на персонала в
Министерството на иновациите и растежа
се уреждат от министъра на иновациите и
растежа при условията и по реда на чл. 106,
ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител,
съответно по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
§ 4. Постановление № 256 на Министерския съвет от 2020 г. за създаване на Държавна
агенция за научни изследвания и иновации
(ДВ, бр. 82 от 2020 г.) се отменя.
§ 5. Устройственият правилник на Държавната агенция за научни изследвания и
иновации, приет с Постановление № 70 на
Министерския съвет от 2021 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 27 и 64 от
2021 г.) се отменя.
§ 6. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30
от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30,
51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49,
58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от
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2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30,
39, 45, 63 и 68 от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г.,
бр. 1, 3, 12, 46, 57, 93 и 97 от 2019 г., бр. 25
от 2020 г. и бр. 20, 27, 41, 87 и 107 от 2021 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 59 се създава нова ал. 5:
„(5) Отдел „Човешки ресурси“ може да
изпълнява някои от дейностите по ал. 3 като
споделени услуги по отношение на други
централни администрации на изпълнителната
власт въз основа на споразумение, сключено
между администрацията на Министерския съвет и съответната централна администрация.“
2. В приложение № 3 към чл. 53, ал. 1 и
чл. 54, ал. 1 се правят следните изменения:
а) числото „467“ се заменя с „473“;
б) на ред „отдел „Човешки ресурси“ числото
„7“ се заменя с „13“.
§ 7. В Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския
съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 34
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 и 58 от 2008 г.,
бр. 42 от 2009 г., бр. 31 от 2010 г., бр. 55 от
2012 г., бр. 90 и 110 от 2013 г., бр. 36 и 78 от
2014 г., бр. 25 и 75 от 2015 г., бр. 70 от 2016 г.,
бр. 41 от 2018 г. и бр. 36 от 2019 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 1 думата „инспекторат“ се
заличава.
2. Раздел III „Инспекторат“ с чл. 11 се
отменя.
3. В приложението към чл. 8, ал. 4:
а) числото „402“ се заменя с „401“;
б) ред „Инспекторат 1“ се заличава.
§ 8. В Устройствения правилник на Държавна агенция „Архиви“, приет с Постанов
ление № 9 на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 10 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 8,
22 и 36 от 2012 г. и бр. 52 от 2015 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1 думата „Инспекторат“ се
заличава.
2. Раздел IV „Инспекторат“ с чл. 15 се
отменя.
3. В приложението към чл. 5, ал. 2:
а) числото „384“ се заменя с „382“;
б) ред „Инспекторат 2“ се заличава.
§ 9. (1) В 14-дневен срок от влизането
в сила на постановлението министърът на
икономиката и индустрията и министърът
на иновациите и растежа да внесат в Министерския съвет проекти на постановления за
изменение на устройствените правилници на
второстепенните разпоредители с бюджет към
тях, а министърът на икономиката и индустрията да измени Устройствения правилник
на Центъра на промишлеността на Република
България в Москва, Руската федерация (обн.,
ДВ, бр. 76 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 79 и 102
от 2013 г., бр. 35 от 2015 г., бр. 11 от 2016 г. и
бр. 58 от 2019 г.).
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(2) В срока по ал. 1 председателят на Патентното ведомство да измени Устройствения
правилник на Патентното ведомство (обн.,
ДВ, бр. 61 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 2, 9, 85
и 87 от 2019 г., бр. 80 от 2020 г. и бр. 62 и 99
от 2021 г.).
§ 10. В 14-дневен срок от влизането в
сила на постановлението минист ърът на
икономиката и индустрията и министърът
на иновациите и растежа да внесат предложения за промени в съответните нормативни
актове, произтичащи от преобразу ването
съгласно Решение на Народното събрание
от 13 декември 2021 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република
България (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г.; изм.,
бр. 110 от 2021 г.).
§ 11. (1) Министърът на икономиката и
индустрията и министърът на иновациите и
растежа да организират предаването и приемането на документацията по неприключените
преписки и архива, свързани с дейностите,
които преминават към Министерството на
икономиката и индустрията и Министерството
на иновациите и растежа.
(2) Счетоводният архив и ведомостите за
заплати на служителите на преобразуваното
Министерство на икономиката се съхраняват в Министерството на икономиката и
индустрията.
(3) Архивираните досиета по обществени
поръчки във връзка с дейността на общата администрация и Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“ на пре
образуваното Министерство на икономиката,
които са предадени за съхранение в архива
на Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“, се съхраняват от
Министерството на иновациите и растежа до
изтичането на законоустановените срокове.
§ 12. (1) Активите, пасивите, правата и
задълженията, свързани с дейността на преобразуваното Министерство на икономиката
съгласно Решение на Народното събрание от 13
декември 2021 г. за приемане на структура на
Министерския съвет на Република България,
преминават към Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на
иновациите и растежа в срок до 31 май 2022 г.
(2) Правата и задълженията на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на преобразуваното Министерство
на икономиката, в качеството є на управляващ
и договарящ орган на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г., на управ
ляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.,
на Оперативна програма „Инициатива за
малки и средни предприятия“ 2014 – 2020 г.
и на Програмата за конкурентоспособност и
иновации в предприятията 2021 – 2027 г. и в

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

качеството є на Изпълнителна агенция по
Програма ФАР, включително по договорите
за безвъзмездна финансова помощ, се поемат
от Министерството на иновациите и растежа.
(3) Правата и задълженията на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на преобразуваното Министерство
на икономиката, в качеството є на конкретен
бенефициент по приоритетна ос 5 „Техническа
помощ“ на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 г., по приоритетна
ос 5 „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“
2014 – 2020 г. и по приоритетна ос „Техническа помощ“ на Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията
2021 – 2027 г., се поемат от Министерството
на иновациите и растежа.
(4) Откритите процедури за възлагане на
обществени поръчки за нуждите на Главна
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на преобразуваното Министерство на икономиката се довършват от
министъра на иновациите и растежа.
(5) Сключените договори, чието изпълнение не е приключило, изцяло за нуждите
на Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ на преобразуваното
Министерство на икономиката се поемат от
министъра на иновациите и растежа.
(6) Сключените договори, чието изпълнение
не е приключило, за дейностите, отчитани в
програма „Администрация“, както и договорите във връзка с дейността на общата администрация на преобразуваното Министерство
на икономиката се поемат от министъра на
икономиката и индустрията и министъра на
иновациите и растежа за съответната част
от предмета на договора съобразно нуждите
на съответния възложител, при запазване на
общия обем, характер и стойност.
§ 13. В 7-дневен срок от обнародването на
постановлението министърът на икономиката
и индустрията и министърът на иновациите
и растежа да назначат комисии, които да
извършат необходимите дейности по § 9 и 10.
§ 14. (1) Служебните и трудовите правоотношения на служителите на Министерството
на икономиката, чиито функции преминават
към Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите
и растежа, се уреждат по реда на чл. 87а от
Закона за държавния служител и чл. 123 от
Кодекса на труда.
(2) Извън случаите по ал. 1 служебните и
трудовите правоотношения на служителите в
звената от общата администрация, дирекция
„Вътрешен одит“, Инспектората, Звено „Сигурност на информацията“ и финансовите контрольори на преобразуваното Министерство на
икономиката при постигане на определената
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численост на персонала в Министерството на
икономиката и индустрията и в Министерството на иновациите и растежа се уреждат от
министъра на икономиката и индустрията при
условията и по реда на чл. 106, ал. 1, т. 2 от
Закона за държавния служител, съответно по
реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда.
(3) Извън случаите по ал. 1 служебните и
трудовите правоотношения на служителите от
дирекция „Насърчителни мерки и проекти“
и Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ на преобразуваното
Министерство на икономиката при постигане на определената численост на персонала
в Министерството на иновациите и растежа
се уреждат от министъра на иновациите и
растежа при условията и по реда на чл. 106,
ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител,
съответно по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда.
(4) Съдебните производства, по които страна е министърът на икономиката, съответно
Министерството на икономиката, образувани
във връзка с дейността на звената по ал. 3
и правоотношенията със служители в тях,
се довършват от министъра на иновациите
и растежа.
§ 15. Министърът на икономиката и индустрията и министърът на иновациите и
растежа в изпълнение на § 3 и 14 да утвърдят
длъжностните разписания в министерствата,
в сила от 1 март 2022 г., както и допълнителните разписания на длъжностите, на които се
назначават лица при условията и по реда на
Постановление № 66 на Министерския съвет
от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои
дейности в бюджетните организации (обн.,
ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 76 и 92
от 1997 г., бр. 5 от 1999 г., бр. 53 от 2000 г.,
бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4 от
2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и
103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г.,
бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и
103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107
от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 103 от 2020 г.
и бр. 102 от 2021 г.) и Наредбата за дейностите
и задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка и условията и реда за тяхното
осъществяване, приета с Постановление № 31
на Министерския съвет от 2019 г. (обн., ДВ,
бр. 17 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 49 от 2020 г.).
§ 16. Компенсирани промени между бюджетите на Министерския съвет и Министерството
на иновациите и растежа, произтичащи от
промените на числеността на Министерския
съвет и на Министерството на иновациите и
растежа, да се извършат по реда на Закона
за публичните финанси след приемането на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г.
§ 17. Пос та нов лен ие т о с е п риема във
връзка с Решение на Народното събрание от
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13 декември 2021 г. за приемане на структура на
Министерския съвет на Република България.
§ 18. Постановлението влиза в сила от
1 март 2022 г., с изключение на § 13.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

н а М и н и с т е р с т в о т о н а и ко н о м и к а т а и
индустрията
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с функциите, организацията
на работа и числеността на персонала на Министерството на икономиката и индустрията,
наричано по-нататък „Министерството“, на
неговите организационни структури и административни звена, както и на службите
по търговско-икономическите въпроси към
задграничните представителства на Република
България.
Чл. 2. (1) Министерството на икономиката
и индустрията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в гр. София,
ул. Славянска № 8.
(2) Министерството на икономиката и индустрията е организирано в дирекции, които
подпомагат министъра на икономиката и
индустрията при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността
му и извършват дейности по административното обслужване на юридическите лица
и гражданите.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА
ИКОНОМИК АТА И ИНДУСТРИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на икономиката и
индустрията, наричан по-нататък „министъра“,
е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира,
координира и контролира осъществяването
на държавната политика в областта на икономиката и индустрията.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството.
Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при
разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнение на правомощията си
министърът се подпомага от трима заместник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и
определя техните функции.
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(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен
с писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) Въз основа на Конституцията
на Република България и в изпълнение на
законите минист ърът самостоятелно или
съвместно с други органи на властта и/или
обществени организации:
1. ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика в
областта на икономиката и индустрията;
2. определя стратегическите цели и приоритети на икономическата и индустриалната
политика в рамките на своите правомощия,
организира и координира разработването на
стратегии и програми за постигането им;
3. обсъжда икономическата и индустриалната политика с работодателските организации,
синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното
взаимодействие с тях при разработването,
контрола и наблюдението на отделни програми
и проекти за осъществяване на политиките;
4. ръководи разработването на клъстерни,
секторни и регионални анализи и политики
за развитие на икономиката и индустрията и
формира секторни и регионални политики за
насърчаване на малките и средните предприятия и предприемаческата активност;
5. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за развитие
на нисковъглеродна и ресурсно ефективна
икономика, опазване на околната среда и
ограничаване на изменението на климата
съобразно функционалната си компетентност;
6. провеж да и координира държавната
политика за защита на пот ребителите и
предприема мерки за нейното интегриране
при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики;
7. одобрява списък на квалифицираните
организации в Република България, които
имат правен интерес да предявяват искове за
преустановяване или за забрана на действия
или търговски практики, които са в нарушение
на колективните интереси на потребителите;
8. признава сдружения на потребители за
представителни на национално ниво в съответствие със Закона за защита на потребителите;
9. създава помирителни комисии, които
съдействат за разрешаването на спорове
между потребители и търговци, и определя
членовете, седалището и района на действие
на тези комисии;
10. участва при формирането на политиката
за развитие на капиталовия пазар в Република
България;
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11. участва в разработването и изпълнението на политиката за повишаване конкурентоспособността на националната икономика
и отделните стопански субекти;
12. участва при провеждането на политиката за повишаването на икономическата
активност на предприятията;
13. разработва и предлага икономически и
правни регулатори и мерки за насърчаване
на икономическите субекти;
14. ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика
за насърчаване на малките и средните предприятия чрез създаването и развитието на
конкурентоспособни малки и средни предприятия при отчитане на необходимостта от
постигане на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на
страната;
15. разработва, организира, координира и
контролира осъществяването на външноикономическата политика на Република България и
защитава външноикономическите є интереси
в международни организации съгласувано с
министъра на външните работи;
16. координира въпросите в областта на
общата търговска политика на Европейския
съюз (ЕС);
17. извършва лицензионна, разрешителна
и регистрационна дейност от нормативно
регламентираните си компетенции, както и
последващ контрол;
18. провежда държавната политика и упражнява контрола в областта на производството и търговията с тютюневите и свързаните с
тях изделия в съответствие с правомощията,
възложени му от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и с подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане;
19. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на Министерството, произтичаща
от членството на Република България в ЕС,
като предлага и провежда мерки за въвеждане
на стандартите и законодателството на ЕС в
областта на своите правомощия;
20. организира, координира и контролира
преговорите, сключването и изпълнението
на многостранни и двустранни международни договори за икономическо, търговско и
техническо сътрудничество, договори с трети
страни (страни извън ЕС) за взаимно насърчаване и защита на инвестициите в областта
на икономиката и индустрията, както и други
договори в областите на своята дейност;
21. ръководи разработването и осъществява
политиката на Министерството за участие в
програми и проекти, финансирани със средства
от ЕС, международни финансови институции
и други донори;
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22. ръководи, организира и контролира
осъществяването на сътрудничеството и изпълнението на задълженията във връзка с
членството на Република България в Световната търговска организация (СТО) и в други
международни икономически организации;
23. п редс та вл я ва Реп у бл и к а Бъ л гари я
пред международните органи и организации
в областта на икономиката и индустрията,
изпълнява и координира изпълнението на
задълженията на Република България, произтичащи от членството є в международните
органи и организации;
24. организира прилагането на режимите
за контрол при внос, износ, трансфер, транспортиране, преминаване, превоз, транзит и
брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната, и при износ, внос, трансфер, транзит
и брокерска дейност с изделия и технологии с
двойна употреба и издава разрешения, удостоверения и буквено-цифров код за производство
на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически изделия на територията на
Република България;
25. с ъ зда ва сл у жби по т ърг овско -и ко номическите въпроси към задграничните
представителства на Република България в
чужбина; ръководи и контролира дейността
на икономическите съветници в службите
по търговско-икономическите въпроси към
задграничните представителства на Република
България в чужбина;
26. упражнява правата на държавата като
едноличен собственик на капитала, както
и правата на държавата като съдружник/
акционер в публичните предприятия, делегирани му от Министерския съвет, и взема
решения по въпроси, предоставени в негова
компетентност;
27. изпълнява функции по обезщетяване по
реда на Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по реда на § 18
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;
28. упражнява правомощията по отношение на Държавно предприятие „Управление
и стопанисване на язовири“, предоставени му
от Закона за водите и Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие
„Управление и стопанисване на язовири“;
29. участва в разработването на националните политики в областта на надзора на
пазара, стандартизацията, метрологията, акредитацията, патентите и авторското право и
осъществява взаимодействие с националните
институции в тези области;
30. регулира икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в съответствие с правомощията съгласно
Закона за административното регулиране на
икономическите дейности, свързани с нефт и
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продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП)
и с подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
31. организира и контролира дейностите по:
отбранително-мобилизационната подготовка и
защитата при бедствия и кризисни ситуации на
Министерството; установяването и защитата
на стратегическите обекти и критичните инфраструктури от системата на икономиката и
индустрията; утвърждава и упражнява контрол
при разработването и поддържането на плана
за бедствия, плана за привеждане от мирно
във военно положение и военновременния
план на Министерството, както и други дейности по защита на националната сигурност
в съответствие с нормативно делегираните
му правомощия;
32. п ровеж да държавната поли т ика за
индустриалните паркове, като ръководи и
координира програми и решения за стимулиране на създаването и/или функционирането,
и/или развитието на индустриални паркове;
33. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация;
34. прави предложения за изменение на
действащи и за приемане на нови нормативни
актове в областта на правомощията си;
35. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;
36. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Министърът работи в условията на
публичност при вземането и изпълнението
на решенията си, освен когато националната сигурност и опазването на държавната и
служебната тайна налагат ограничаване на
този принцип.
(3) Министърът провежда информационна политика, която гарантира откритост и
достъпност на дейността на ръководената от
него администрация.
(4) Министърът контролира дейността на
второстепенните разпоредители с бюджет по
бюджета на Министерството.
(5) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции, обобщава оценките за състоянието и
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перспективите за развитие на икономиката и
индустрията, предлага програми за постигане
целите на икономическата политика и дава
насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното развитие на тази политика.
(3) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на
правомощията му, както и представянето є
пред обществото;
2. предлага на органа на изпълнителната
власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност,
и следи за тяхното изпълнение;
3. организира и осъществява връзките на
министъра с другите държавни органи и с
обществеността.
(5) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.
(6) Работата на политическия кабинет се
организира от началника на кабинета.
(7) Дейността на политическия кабинет
на министъра се подпомага от съветници по
определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, и от експертни
и от технически сътрудници.
(8) Общата численост на политическия
кабинет е посочена в приложението.
Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политичес
ката програма на правителството в областта
на икономиката и индустрията, при разработването на проекти на нормативни актове
и при изпълнението на правомощията му.
Чл. 8. Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. изготвя седмичната работна програма
на министъра по повод на негови посещения,
срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
3. организира и контролира работата на
съветниците и на експертите към политичес
кия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
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Чл. 9. Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“:
1. организира провеждането на информационната политика на Министерството съгласно
Комуникационната стратегия и принципите
за достъп до обществена информация;
2. предлага и координира публичните изя
ви на министъра, на заместник-министрите
и на служителите на Министерството, като
ги съгласува с началника на политическия
кабинет;
3. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на Министерството;
4. предлага проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
5. координира организирането на семинари,
дискусии и кръгли маси;
6. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на пълна и точна информация за
дейността на министъра и на Министерството
в публичното пространство;
7. участва в подготовката на отговорите
на министъра във връзка с парламентарния
контрол;
8. координира дейността на служителите
в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ и разпределя оперативните задачи;
9. координира публикуването на информация на интернет страницата на Министерството;
10. работи в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на вън
шните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на президента,
дирекция „Правителствена информационна
служба“ в администрацията на Министерския
съвет и другите министерства и ведомства.
Чл. 10. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание и с политическите
партии и го представлява пред тях;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с парламентарния контрол;
г) проследява законопроектите от стадий
на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за
всички предложения за промени в текстовете
на законопроектите, отнасящи се до отрасъла,
и съдейства за отстраняване на възникнали
проблеми.
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(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТ УРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦ И Я Н А РА БОТАТА Н А М И Н ИС Т ЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Министерството е структурирано
в 16 дирекции, Инспекторат, звено „Сигурност
на информацията“ и финансови контрольори.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена на Министерството е 399 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
Чл. 12. Министърът:
1. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на
длъжностите на Министерството по предложение на главния секретар;
2. прилага съответните процедури за подбор
и наемане на служителите в Министерството,
включително осигурява извършването на съответните процедури за кариерно развитие и
израстване на служителите в Министерството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Главният секретар се назначава
от министъра и осъществява административното ръководство на Министерството.
(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното
спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред
министъра за дейността и за изпълнението
на задачите на администрацията;
3. организира разпределянето на задачите за
изпълнение между административните звена
на Министерството;
4. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на Министерството;
5. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в Министерството;
6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
9. организира работата с предложенията
и сигналите в съответствие с разпоредбите
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на глава осма от Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Министърът може с писмена заповед
да възложи и други функции и задачи на
главния секретар.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 14. (1) Инспекторатът, създаден по
силата на чл. 46 от Закона за администрацията, е на пряко подчинение на министъра и
подпомага изпълнението на контролните му
функции при провеждането на държавната
политика, като осъществява административен
контрол върху дейността на организационните
структури, административните звена и служителите в Министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета
на Министерството на икономиката и индустрията. Членовете на политическия кабинет и
служителите от съответната администрация
не могат да се намесват в оперативната самостоятелност на Инспектората.
(2) При осъществяване на дейността си
Инспекторатът се ръководи от принципите по
чл. 2, ал. 1 от Закона за администрацията и
чл. 18 от Закона за държавния служител, както
и от правилата за поведение, регламентирани
в Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация.
(3) Дейността на Инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните
случаи и предлагане на мерки за тяхното
решаване с цел:
1. п редот вратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по
бюджета на Министерството на икономиката
и индустрията;
2. независима и обективна оценка на дейността на администрацията;
3. подобряване работата на администрацията.
(4) Инспекторатът осъществява дейността си съгласно вътрешни правила, които са
утвърдени от министъра на икономиката и
индустрията и са изготвени въз основа на
наредбата по чл. 46б, ал. 2 от Закона за администрацията.
(5) Инспекторатът изпълнява контролните
си функции, като:
1. подпомага министъра на икономиката и
индустрията по отношение на изпълнението
на задачите, произтичащи от програмата за
изпълнение на Националната стратегия за
противодействие на корупцията;
2. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в
администрацията;
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3. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
4. с ъби ра и а на л изи ра и нформа ц и я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
5. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на администрацията;
7. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация, независимо че
деянието може да е основание за търсене и
на друг вид отговорност от служителите;
8. извършва проверка по сигнали срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
9. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги;
10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите от администрацията, когато това е предвидено в закон;
11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление;
12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на администрацията;
13. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(6) Инспекторатът изготвя стратегически
и годишен план за дейността си, които се
утвърждават от министъра на икономиката
и индустрията, и ежегодно представя отчет
за тяхното изпълнение.
(7) За всяка конкретна проверка Инспекторатът изготвя док лад до министъра на
икономиката и индустрията за резултатите,
анализира причините и обстоятелствата, свързани с констатираните нарушения, и предлага
мерки за отстраняването им.
(8) Инспекторатът не извършва проверки в
публичните предприятия от системата на Министерството на икономиката и индустрията.
(9) Инспекторатът не извършва проверки
относно бюджетната дисциплина.
(10) При осъществяване на дейността си
Инспекторатът си взаимодейства с Главния
инспекторат при Министерския съвет, специализираните контролни органи, създадени по
специални закони, специализираните държавни
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комисии и съвети за контрол в съответната
област, омбудсмана на Република България и
органите на местното самоуправление и на
изпълнителната власт в общините, както и с
обществените посредници – ако са избрани
такива.
Раздел IV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 15. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ извършва
дейността по вътрешен одит на структурите,
програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително финансираните
със средства от Европейския съюз, и в администрациите, ръководителите на които са
второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на Министерството, в публичните
предприятия от системата на Министерството
на икономиката и индустрията, в които няма
звено за вътрешен одит, като:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит, Етичния кодекс
на вътрешните одитори, Статута на дирекция
„Вътрешен одит“ и утвърдената от министъра
на финансите Методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се съгласуват
от одитния комитет и се утвърждават от
министъра;
3. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
4. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
5. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законите, подзаконовите
и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата
и оперативната информация; създадената
организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и
икономичността на дейностите, изпълнението
на задачите, договорите, поетите ангажименти
и постигането на целите;
6. консултира министъра по негово искане,
като предоставя съвети, мнения, обучения и
други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема
управленска отговорност за това;
7. представя и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, а при необходимост – и с одитния комитет, резултатите от всеки извършен
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одитен ангажимент за даване на увереност и
изготвя одитен доклад;
8. документира, обсъж да и док ладва в
зависимост от естеството на всеки одитен
ангажимент за консултиране резултатите от
неговото изпълнение;
9. дава препоръки за подобряване на дейностите в одитираните структури и проследява
изпълнението на приетите препоръки съгласно
план за действие, утвърден от министъра или
от упълномощено от него длъжностно лице;
10. изготвя и представя на министъра и на
одитния комитет годишен доклад за дейността
по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Раздел V
Звено „Сигурност на информацията“
Чл. 16. (1) Звено „Сигурност на информацията“ е на пряко подчинение на министъра
със статут на отдел. Служителят, който го
ръководи, е слу ж ител по сиг у рност та на
информацията.
(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. ръководи звено „Сигурност на информацията“ и отговаря за защитата и контрола
на достъпа до класифицираната информация,
сигурността на комуникационните и информационните системи (КИС) и криптографската
сигурност;
2. следи за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и други нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицираната информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
4. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
5. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проучване на служители в Министерството за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво
на класификация „секретно“ и по-високо;
6. следи за правилното определ яне на
нивото на класификация на информацията в
Министерството;
7. организира и провежда обучението на
служителите в Министерството за работа с
класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
8. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
мат ериа ли т е и док у мен т и т е, с ъд ържа щ и
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класифицирана информация, и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и
взетите мерки;
9. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в Министерството;
10. ръководи регистратури за класифицирана информация;
11. организира изграждането и акредитацията на КИС за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация, като
контролира тяхната сигурност и експлоатация;
12. подпомага осъществяването на комуникациите на Министерството със службите
по търговско-икономическите въпроси към
задграничните представителства на Република България в съответните страни, както и
на криптографската защита на обменяната
информация в съответствие с изискванията
на ЗЗКИ и на Закона за Министерството на
вътрешните работи;
13. контролира дейността на органа по развитие и експлоатация на КИС за създаване,
обработка и съхранение на класифицирана
информация на Министерството;
14. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
15. изпълнява функциите на длъжностно
лице по защита на данните, като:
а) информира и съветва администратора
или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните
задължения по силата на нормативните актове
за защита на личните данни;
б) наблюдава спазването на правилата за
защита на личните данни и на политиките на
администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни,
включително възлагането на отговорности,
повишаването на осведомеността и обучението
на персонала, който участва в операциите по
обработване, и съответните одити;
в) при поискване предоставя съвети по
отношение на оценката на въздействието
върху защитата на данните и наблюдава извършването на оценката;
г) сътрудничи с надзорния орган;
д) действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, които са свързани
с обработването, включително предварителната консултация, и по целесъобразност се
консултира по всякакви други въпроси;
16. изпълн ява фу нк циите на сл у ж ител
за мрежова и информационна сигурност по
приложение № 6 към чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с
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Постановление № 186 на Министерския съвет
от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.).
(3) Звено „Сигурност на информацията“
подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнението на възложените
му със ЗЗКИ задължения, като:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
3. регистрира и води на отчет движението
на класифицирана информация;
4. осигурява дейността на регистратурите
за класифицирана информация; осигурява съхранението и обмена на информация от НАТО,
ЕС и друга чуждестранна класифицирана
информация в областта на международните
отношения.
Раздел VI
Финансови контрольори
Чл. 17. (1) Финансовите контрольори са
пряко подчинени на министъра и осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовите контрольори извършват
необходимите проверки и изразяват мнение
за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовите контрольори
се определят с вътрешни актове в съответствие
с указанията на министъра на финансите.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 18. Общата администрация е организирана в 6 дирекции:
1. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
2. дирекция „Правна“;
3. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
4. дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“;
5. дирекция „Административно обслужване“;
6. дирек ци я „Информационно и ком уникационно осигуряване и управление при
кризисни ситуации“.
Чл. 19. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
1. прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;
2. оси г у ря ва фи на нсово - сче т овод н и т е,
бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на Закона за счетоводството, Закона за държавната собственост,
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Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, Закона за публичните финанси и нормативните актове, регламентиращи
бюджетната политика на Министерството
като първостепенен разпоредител с бюджет и
целеви средства и разпоредител със средства
по международни програми;
3. участва в процеса на управление на
бюджетните средства на Министерството в
съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност
и публичност, като:
а) следи за спазването на финансовата и
бюджетната дисциплина;
б) извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и
ги отразява своевременно в счетоводните
регистри;
в) прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
4. обслужва плащанията и транзитните
сметки на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет в системата на
Единната сметка;
5. анализира, разпределя и утвърждава
чрез системата на Единната сметка лимита
на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на Министерството; дава
методологически указания на второстепенните
разпоредители с бюджет;
6. съставя годишен финансов отчет на администрацията и сборен на Министерството;
7. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средствата от ЕС и на сметките
за чужди средства, като осигурява своевременното им представяне пред съответните
институции;
8. разработва проекта на годишен бюджет и
средносрочната бюджетна прогноза за системата на Министерството съгласно нормативната
уредба и указанията на Министерството на
финансите и в програмен формат;
9. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми
и документацията за капиталовите разходи
по бюджета на Министерството;
10. отговаря за правилното управление,
стопанисване и използване на имуществото на
Министерството, организира и извършва годишни инвентаризации в установените срокове;
11. осигурява поддръжката на движимото
и недвижимото имущество – държавна собственост, предоставено на Министерството за
управление, като организира и осъществява
извършването на текущи и основни ремонти;
12. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване и логистика на звената
в Министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

13. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
14. оказва съдействие в рамките на своята
компетентност в нормативно установените срокове на дирекция „Правна“ при изпълнението
на задълженията є по Закона за обществените
поръчки, като участва при организирането
и координира извършването на дейностите,
свързани с обществените поръчки, като:
а) участва в планирането и отчитането на
обществените поръчки;
б) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на
възстановяване на гаранциите за изпълнение
по сключените договори;
в) отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 36а, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки в рамките на своята компетентност;
г) води регистър на сключените договори
и осъществява контрол по плащанията на
договорите, в които страна е Министерството;
д) изпраща до Регистъра на обществените поръчки (РОП) информацията по чл. 36,
ал. 1, т. 6 и 12 – 14 и чл. 230, ал. 4 от Закона
за обществените поръчки;
15. осиг у рява фу нк ционирането и поддръжката на системите за охранителен и
пропускателен режим, както и поддръжката
и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;
16. организира и осигурява добри санитарно-хигиенни условия в административните
сгради на Министерството и прилежащите
им терени;
17. подпомага в рамките на своята компетентност дейността на дирекция „Регулиране
на икономически дейности“ при изпълнение
на задълженията є по ЗАРИДСНПНП.
Чл. 20. Дирекция „Правна“:
1. осъществява процесуалното представителство на министъра и на Министерството;
2. разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра;
3. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на икономиката и индустрията, както и във всички случаи, в които
Министерството е заинтересувано ведомство;
4. изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения
на Министерския съвет, свързани с дейността
на Министерството;
5. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
6. изготвя становища по проекти на международни договори;
7. изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове,
издавани от министъра или от овластено от
него длъжностно лице;
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8. изготвя проекти на граждански договори,
съгласува по законосъобразност граждански
и трудови договори, сключвани в Министерството;
9. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки;
10. съгласува и дава становища по проекти
на актове, с които министърът упражнява
правата на държавата като едноличен собственик на капитала, както и правата на
държавата като съдружник/акционер в публичните предприятия;
11. дава становища по законосъобразността
на пълномощните за участие на представителите на държавата в общите събрания на
търговските дружества, в които министърът
упражнява правата на държавата като съдружник или акционер, съобразно отрасловата си
компетентност;
12. дава становища по законосъобразността
на процедури по реда на Закона за държавната
собственост, Закона за държавния служител,
Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани
в Министерството;
13. подпомага възлагането на обществени
поръчки, като:
а) организира и координира всички дейности във връзка с планирането, подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
б) участва в разработването на документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
в) участва при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки
в съответствие с нормативните изисквания
и приложимите правила за обществените
поръчки на европейското и националното
законодателство, като носи отговорност за
законосъобразното им провеждане;
г) изготвя и съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки и организира
сключването им, организира осъществяването
на наблюдение и контрол върху изпълнението
им съвместно с функционално отговорното
административно звено, от което получава
своевременно необходимата информация;
д) подготвя и публикува в Регистъра на
обществените поръчки (РОП) в нормативно установените срокове информацията по
чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5, 7 – 11 и 16 от Закона за
обществените поръчки;
е) отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 36а, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки в рамките на своята компетентност;
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ж) организира съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане
на обществените поръчки;
з) разработва вътрешните правила на Министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по
прилагането му;
и) подготвя становища по проекти на
актове във връзка с прилагането на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
к) изготвя становища, съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби
във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява
процесуално представителство в образуваните
производства;
14. дава становища и предложения във
връзка с решаването на правни проблеми,
свързани с лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност
на Министерството;
15. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнение на инициативи
в областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
16. подпомага в рамките на своята компетентност дейността на дирекция „Регулиране
на икономически дейности“ при изпълнение
на задълженията є по ЗАРИДСНПНП.
Чл. 21. Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“:
1. организира разработването на Комуникационна стратегия на Министерството, която
включва план за представяне на политиките,
изграждане и поддържане на институционална
идентичност на ведомството и на имиджа на
министъра, заместник-министрите, представителите на политическия кабинет и експертния екип на Министерството, определен за
публично-медийно представяне;
2. осигурява провеждането на информационната политика на Министерството, като:
а) организира достъпа до информацията
в съответствие с конституционните права на
гражданите при спазване на Закона за достъп
до обществена информация;
б) информира обществеността за политиката на Министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
в) осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на административните структури към Министерството с
обществеността, като организира публичните
изяви на служителите на Министерството,
включително медийни;
г) предлага извършване на проучвания и
анализ на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна стратегия в
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помощ на настоящи или предстоящи решения
и политики на Министерството;
д) всекидневно поддържа и осъвременява
страницата на Министерството в интернет,
като публикува текуща информация на български и на английски език;
е) отговаря за медийния мониторинг по
теми, свързани с дейността на Министерството;
3. подготвя съвместно с парламентарния
секретар отговорите на министъра на въпроси и питания в рамките на парламентарния
контрол в Народното събрание;
4. работи в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на вън
шните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на президента,
с дирекция „Правителствена информационна
служба“ на Министерския съвет и на другите
министерства и ведомства;
5. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България
и с представителствата на водещи фирми и
финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на
Министерството;
6. съдейства на началника на кабинета при
изготвяне програмата на министъра, на неговите заместници и на главния секретар при
официални и работни посещения в чужбина
и в страната, както и на официални гости
на министъра, на неговите заместници и на
главния секретар;
7. осигурява в координация с дирекция
„Правителствен протокол“ на Министерския
съвет протоколно задграничните командировки на министъра, включително визи, резервации, настаняване, транспортни схеми и др.;
8. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и осигурява наемане
при необходимост на преводачи от и на български език;
9. подготвя необходимите документи за
задграничните командировки на служителите
на Министерството, на ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджет по
бюджета на Министерството, на управителите
и на изпълнителните директори на публичните предприятия – едноличните търговски
дружества и държавните предприятия, създадени със специални закони на основание
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, в които
министърът упражнява правата на държавата
като собственик;
10. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното обслужване
на официални и работни срещи, конференции,
семинари, дискусии;
11. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както и
в изпълнението на програмите от програмния
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бюджет на Министерството с оглед функционалната си компетентност.
Чл. 22. Дирек ци я „Човешк и ресу рси и
организационно развитие“:
1. прилага подходящи политики и стратегии
по управлението и развитието на човешките ресурси в държавната администрация в
съответствие със стратегическите цели на
Министерството и за оптимизиране на организационната структура;
2. разработва и прилага система за наемане
и подбор; система за въвеждане на новопостъпили служители; система за оценяване
изпълнението на служителите, заплащане и
развитие на кариерата; програми за обучение
и професионална квалификация и проектиране
на работните места;
3. участва в планирането на потребности
от нови служители за администрацията и методически подпомага дейността на звената по
управление на човешките ресурси в системата
на Министерството;
4. организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в Министерството;
5. организира процеса по назначаването
на служители в Министерството;
6. осъществява правнонормативното обслужване в областта на служебните и трудови т е п равоо т ношени я; изг о т вя вси чк и
актове, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения и с дългосрочно командироване на служителите, в съответствие с
действащото законодателство; съставя, води
и съхранява служебните и трудовите досиета;
7. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението
на служителите в администрацията;
8. разработва проекти на длъжностните
разписания;
9. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;
10. извършва съгласувателните процедури
при определяне, назначаване и освобождаване
на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, пряко назначавани или предлагани
от министъра;
11. изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в администрацията
и анализира дейностите по обучението;
12. консултира ръководители и служители по
прилагането на процедурите и по проблемите,
свързани с управлението на човешките ресурси;
13. извършва проучвания сред служителите
за повишаване на организационната култура
и подобряване условията на труд;
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14. подготвя становища по проекти на
нормативни актове във връзка с управлението на човешките ресурси в държавната
администрация;
15. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за
възстановяване на работа на служителите, на
които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с Министерството
е било признато за незаконно;
16. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството в частта
по численост на персонала и разходваните
средства за възнаграждения, включително
за второстепенните разпоредители с бюджет
по бюджета на Министерството; участва и в
изпълнението на програмите от програмния
бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност;
17. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на
човешките ресурси.
Чл. 23. Дирекция „Административно обслужване“:
1. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана
информационна система, включваща система
за архивиране и съхраняване на документацията на Министерството, и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива;
2. осиг у рява дейност та по приемането
на заявления и искания, жалби и протести,
сигнали и предложения от физически и юридически лица, включително изслушването им
в определени и предварително оповестени
дни и часове, съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
3. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на принципа „едно гише“ в
Центъра за административно обслужване;
4. координи ра и кон т роли ра осъществяването на комплексно административно
обслужване съгласно изискванията на Административнопроцесуалния кодекс;
5. координира дейностите по предоставяне
на административни услуги и електронно
управление;
6. приема, проучва, докладва и насочва по
компетентност кореспонденцията, постъпила
в Министерството;
7. изготвя справки за движението на документите, както и справки за изпълнението на
резолюциите на министъра и на началника
на кабинета на министъра;
8. координира подготовката, съгласуването
и внасянето на материалите на Министерството и на второстепенните разпоредители с
бюджет за заседанията на Министерския съвет;
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9. подготвя справки и материали за министъра и политическия кабинет за заседанията
на Министерския съвет;
10. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседания на Министерския съвет и отговаря
за архивирането им;
11. поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове и организира информирането на дирекциите относно актовете,
отнасящи се до дейността на Министерството
и на второстепенните разпоредители с бюджет;
12. организира и оформя предложенията
на Министерството за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет и изготвя периодични отчети
за изпълнението є;
13. изготвя справки и отчети за дейността
на Министерството, свързана с административното обслужване;
14. осъществява заявяването за вписване
на административните услуги, предоставяни
от Министерството, както и настъпилите
промени или заличавания в тях;
15. извършва дейността по заверката на
доку менти, издадени от Министерството,
включително от министерствата и ведомствата, на които Министерството на икономиката
и индустрията е правоприемник;
16. организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаване в Централния държавен архив;
17. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност;
18. подпомага административно дейността
на дирекция „Регулиране на икономически
дейности“ при изпълнение на задълженията
є по ЗАРИДСНПНП.
Чл. 24. Дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при
кризисни ситуации“:
1. проучва водещи информационни и ком у никационни технологии и изу чава информационните потребности, обслужващи
дейността на Министерството, като формира
политики за внедряване на информационни
и комуникационни технологии;
2. организира, администрира и осигурява
техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на
Министерството;
3. организира и осигурява поддръжката
на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на Министерството и на
търговските представителства в чужбина;
4. осигурява системна поддръжка и интег раци я на комплексни информационни
системи в Министерството, вк лючително
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информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация;
5. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в Министерството;
6. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната
техника, на комуникационното оборудване на
Министерството и на използваните софтуерни
продукти и системи;
7. оказва съдействие на дирекция „Правна“
и на дирекция „Финанси и управление на
собствеността“ при изпълнението на задълженията им по Закона за обществените поръчки;
8. администрира и осигурява техническата
поддръжка на компютърната техника на Министерството, съдържаща класифицираната
информация в електронен вид, съвместно с
органите по сигурността;
9. оказва съдействие на дирекция „Финанси
и управление на собствеността“ при поддържането и администрирането на охранителния и пропускателния режим в сградите на
Министерството;
10. осигурява защитата на интелектуалната
собственост и материалните активи на Министерството в областта на информационните
и комуникационните технологии; поддържа
опис на всички информационни активи на
Министерството и на присъщия им риск по
отношение на информационната сигурност;
11. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията
софтуер и хардуер, и организира своевременното
инсталиране на коригиращ софтуер;
12. подпомага служителя по сигурността на
информацията в изготвянето на политиките
и документираната информация, свързани с
мрежовата и информационната сигурност,
произтичащи от нормативната уредба;
13. участва в дейностите, свързани с формирането на държавната политика в областта
на защитата при бедствия, както и във връзка
с разработване, актуализиране, съгласуване
и прилагане на националните документи и
нормативна уредба по защитата при бедствия;
14. организира защитата при бедствия в
съответствие с нормативно делегираните
правомощия на министъра;
15. разработва и поддържа Плана за защита
при бедствия на Министерството, осъществява
координацията и изпълнението му и подпомага
дружествата от системата на икономиката и
индустрията при разработване и поддържане
на аварийните им планове и/или на плановете
за защита на пребиваващите;
16. организира установяването на критичните инфраструктури и обектите им в
секторите от компетентността на министъра
и осъществява дейностите по контрола на
тяхната защита;
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17. предлага за определяне стратегическите
обекти и дейности от значение за националната сигурност и от национално значение в
секторите от компетентността на министъра;
18. осъществява дейностите по защита на
националната сигурност от компетентността
на министъра, като изисква необходимата
информация и изготвя доклади, становища,
анализи и предложения;
19. разработва план за привеждане от мирно във военно положение на Министерството
и организира изпълнението на мероприятията
по подготовката за работа във военно време
в съответствие с Директивата за привеждане
на страната в готовност за работа във военно
време;
20. организира, разработва и поддържа
Военновременния план на Министерството
към Държавни я военновременен план за
гарантиране на производството, ремонта и
доставката на основна военна продукция и
на стоки и услуги от стратегическо значение
за населението и отбраната на страната, като
подпомага ръководството на Министерството
при въвеждането му;
21. организира непрекъснато денонощно дежурство за оповестяване, наблюдение, анализ,
оценка на обстановката и обмен на информация
при привеждане от мирно във военно положение, бедствия, аварии, кризи и извънредни
ситуации в системата на Министерството;
22. поддържа регистри и база данни за
юридически лица и еднолични търговци – потенциа лни производи тели/доставчици на
основна гражданска продукция и услуги от
национално и отраслово значение за военно
време, и предлага създаването на военновременни запаси в търговските дружества
от системата на икономиката и индустрията;
23. проектира, изгражда, поддържа и експлоатира КИС за връзка между пунктовете
за управление и обектите от системата на
икономиката и индустрията при извънредни
ситуации, военно положение и/или положение на война и участва в поддържането и
експлоатацията на пунктовете за управление
на Министерството;
24. участва в разработването на прогнозите и проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност,
включително в планирането на бюджетните
средства по функция „Отбрана и сигурност“;
25. под пома га дей нос т та на д и рек ц и я
„Регулиране на икономически дейности“ във
връзка с техническата поддръжка и функционирането на регистъра по чл. 16, ал. 1 от
ЗАРИДСНПНП.
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Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 25. Специализираната администрация
е организирана в 9 дирекции:
1. дирекция „Икономическа политика“;
2. дирекция „Индустриални отношения и
управление на държавното участие“;
3. дирекция „Международно контролирана
търговия и сигурност“;
4. дирекция „Техническа хармонизация“;
5. дирекция „Политика за потребителите“;
6. дирекция „Външноикономическа политика“;
7. дирекция „Външноикономическо сът
рудничество“;
8. дирекция „Регистриране, лицензиране
и контрол“;
9. дирекция „Регулиране на икономически
дейности“.
Чл. 26. Дирекция „Икономическа политика“:
1. разработва и предлага мерки за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика и индустрия за подобряване
на позициите на българските предприятия на
външните пазари;
2. участва в разработването, координира
и участва в провеждането на политиката по
отношение на малките и средните предприятия
и предприемачеството, както и в подкрепата за развитие на клъстерите в българската
икономика;
3. участва в разработването и координира
изпълнението на Националната стратегия за
малките и средните предприятия;
4. предлага и осъществява проекти и мерки,
насочени към прилагането в Република България на Десетте принципа на Законодателния
акт за малкия бизнес;
5. предлага и изпълнява мерки в подкрепа
изпълнението на стратегията на Европейския
съюз за малките и средните предприятия;
6. организира, координира и участва в
провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност
и подготвя предложения за подобряване на
бизнес средата и отпадане и/или облекчаване
на съществуващите регулаторни режими;
7. оказва методическа помощ за подготовката на оценка на въздействието на нормативните актове върху малките и средните
предприятия;
8. предлага и изпълнява мерки за подоб
ряване на условията за въвеждане на дуална
система на професионално образование в
България и поддържа информационна база
данни на работодателите, които отговарят
на изискванията за участие в партньорства
за осъществяване на обучение чрез работа;
9. изготвя анализи по сектори на икономиката и отрасли на индустрията в подкрепа
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на вземането на решения за провеждане на
мерки по политики за повишаване на конкурентоспособността и подобряване на условията
за бизнес;
10. предлага мерки за ускорено въвеждане на цифровите технологии в индустрията,
подпомагащи развитието на автоматизацията
на производствените процеси;
11. подготвя и предоставя специализирана
икономическа информация, статистически
данни и аналитични материали на дирекциите
в Министерството и подпомага дейността им
чрез предоставяне на необходимите материали;
12. осъществява информационен обмен
с държавни и международни институции,
разработва и поддържа специализирани бази
данни във връзка с изготвянето на анализи за
икономическото развитие на страната;
13. организира и ръководи дейността на
Работна група № 15 „Индустриална политика
и малки и средни предприятия“ съгласно Пос
тановление № 85 от 2007 г. на Министерския
съвет за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и
83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр.,
бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от
2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от
2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от
2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12 и 39 от
2017 г., бр. 3 от 2019 г. и бр. 41 от 2021 г.) към
Съвета по европейските въпроси;
14. координира и подготвя участието на
министъра в диалога между правителството
и представителите на бизнеса, сдружения и
органи на местното самоуправление;
15. координира и подготвя участието на
министъра в Консултативния съвет на МСП;
16. координира и подготвя участието на
министъра в Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж;
17. участва в разработването на мерки за
насърчаване на кръговата икономика, енергийната ефективност в малките и средните
предприятия и индустрията;
18. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за развитие
на нисковъглеродна, ресурсно ефективна и
кръгова икономика, опазване на околната
среда и ограничаване изменението на климата
съобразно функционалната си компетентност;
19. участва в разработването на мерки в
областта на повишаване на енергийната ефективност в малки и средни предприятия, както
и при потреблението на енергия от промишлени системи в рамките на компетентност на
министъра при провеждането на държавната
политика по енергийната ефективност;
20. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в работни групи,
комитети и форуми на ЕС и в международни

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

икономически организации по въпросите на
малките и средните предприятия, предприемачеството и индустриалната политика;
21. разработва, координира и осъществява дейностите и мерките на Националната
програма за реформи и на Националната
програма за развитие от компетентността на
Министерството, отчита текущото изпълнение
на програмите пред отговорните институции;
22. участва в разработването на оперативни
програми, финансирани от фондовете на ЕС,
както и в разработването на конкретни схеми
по въпросите, които са свързани с политиката за насърчаване на малките и средните
предприятия и индустрията в подкрепа на
различни сектори от националната икономика;
23. координира, изпълнява и подпомага
национални проекти в подкрепа на малките
и средните предприятия, индустрията и пред
приемачеството;
24. подпомага министъра при изпълнение
на правомощията му по Закона за индустриалните паркове;
25. участва в разработването и провеждането на държавната политика за индустриалните паркове;
26. изпълнява функции на координационно
звено между Министерския съвет и органите
на местното самоуправление по Закона за
индустриалните паркове;
27. разработва проекти на програми и
решения за стимулиране на създаването и/
или функционирането, и/или развитието на
индустриални паркове;
28. реализира изпълнението на възложените с акт на Министерския съвет мерки за
стимулиране на индустриални паркове;
29. предоставя безвъзмездно информация
относно възможностите за създаване на индустриални паркове;
30. извършва контрол за съответствие на
извършваните дейности на територията с
определените в ПУП на индустриалния парк;
31. изграж да и поддържа регистъра на
индустриалните паркове, като осигурява дейността по издаване на заповеди за вписване
и за заличаване на индустриалните паркове
от регистъра по чл. 21, ал. 1 от Закона за
индустриалните паркове;
32. дава становища и съгласува договорите
по чл. 28 от Закона за индустриалните паркове;
33. участва във възлагането и/или изготвянето на анализи за включване на индустриални
паркове в списъка на ключовите индустриални
паркове със стратегическо значение по чл. 19,
ал. 2, т. 3 от Закона за индустриалните паркове;
34. участва в провеждането на политиката
за изграждане и развитие на индустриалните
паркове в България и осъществява взаимодействие и координация с „Национална компания „Индустриални зони“ – ЕАД, съвместно
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с дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“;
35. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството.
Чл. 27. Дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“:
1. подпомага минист ъра при упра ж н яване правата на държавата като едноличен
собственик на капитала, както и правата
на държавата като съдружник/акционер в
публичните предприятия, делегирани му от
Министерския съвет, и при вземането на
решения по въпроси, предоставени в негова
компетентност от законодателството, от устава или учредителния акт, и изготвя проекти
на актове, с които министърът се произнася;
подпомага министъра при упражняване на
правомощията му по отношение на дейността на Държавно предприятие „Управление и
стопанисване на язовири“;
2. дава становища по годишните финансови отчети, съответно индивидуални и консолидирани, по бизнес програмите, както и
по отчетите за степента на изпълнение на
показателите, заложени в тях;
3. подпомага дейността на министъра при
даване на разрешение или одобрение в качеството му на орган, упражняващ правата
на държавата в капитала на публичните предприятия по въпроси, предоставени в негова
компетентност: за разпоредителни сделки с
дълготрайни активи, за учредяване на вещни
права върху недвижими имоти, за отдаване
под наем на недвижими имоти, за получаване
на заеми или кредити, предоставяне на заеми,
предоставяне на гаранции (с изключение на
гаранции, давани по реда на ЗОП), поемане на
задължения за поръчителство и предоставяне
на целево финансиране, даване на обезпечения
на трети лица, сключване на съдебна или
извънсъдебна спогодба, с която се признават
задължения или се опрощава дълг, учредяване
на ипотека и залог на дълготрайни активи на
дружеството, придобиване или разпореждане
с дялове или акции и др.;
4. разглежда постъпили предложения за
избор на регистрирани одитори или одиторски дружества за извършване на независим
финансов одит на годишните финансови отчети на публичните предприятия – търговски
дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала;
5. подготвя необходимите документи във
връзка с процедурите по преструктуриране
(преобразувания, увеличаване/намаляване
на капитала и др.) на публичните предприятия – търговски дружества с повече от 50 на
сто държавно участие в капитала, и държавните предприятия, създадени със специални
закони на основание чл. 62, ал. 3 от ТЗ;
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6. изисква предоставянето на необходимата
информация от публичните предприятия (тримесечни и годишни финансови отчети, анализи
и доклади за дейността и др.), включително
представянето на отчет за изпълнението на
бизнес програмите; годишни самооценки за
дейността и ефективността по чл. 21, ал. 5 от
ЗПП от органите за управление и контрол,
както и писмен отчет за работата им;
7. събира, обобщава, публикува и предоставя на АППК и на Министерството на
финансите информация относно прилагането
на правилата за концентрация на паричните
средства;
8. събира, обобщава и предоставя на АППК
необходимата информация, вкл. и данни за
поддържането на електронно-информационна
система за публичните предприятия по чл. 21
от ППЗПП;
9. събира, обобщава и предоставя на Министерството на финансите информация за
очакваните приходи в бюджета от наеми,
както и информация за прогнозните резултати
за публичните предприятия от сектор „Държавно управление“ за съответния тригодишен
програмен период;
10. изготвя становища и дава предложения
за начина на гласуване по въпроси, включени
в дневния ред на общите събрания на публичните предприятия – търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие, в които
министърът упражнява правата на държавата
като съдружник/акционер;
11. подготвя и организира представянето на необходимите документи във връзка
с провеждането от АППК на конкурсните
процедури за избор на членове на органите
за управление и контрол на публичните предприятия, категоризирани като „големи“ – изисквания към кандидатите, критериите за
подбор, критериите и методиката за оценка
на кандидатите и др.;
12. организира и участва в провеждането
на конкурсни процедури за избор на членове
на органи на управление и контрол в публичните предприятия, в които министърът
упражнява правата на държавата в капитала,
при условията на ЗПП и ППЗПП;
13. подготвя проекти на договори за възлагане на управлението и надзора с членовете на органите за управление и контрол в
публичните предприятия, както и проекти
на договори за възлагане на ликвидацията,
и води регистър на договорите;
14. осъществява контрол върху определянето на възнагражденията на органите за
управление и контрол в публичните предприятия и мониторинг върху средствата за
работна заплата;
15. сътрудничи на АППК при разработването на Политиката за участието на държавата в публичните предприятия или нейната
актуализация в рамките на своята компетент-
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ност, както и при изготвянето на годишен
обобщен аналитичен доклад за публичните
предприятия;
16. организира и подпомага дейността на
министъра по прекратяване чрез ликвидация
на п убличните предпри яти я – еднолични
търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличен собственик на
капитала, както и при вземането на решения
за прекратяване на процедура по ликвидация
и продължаване дейността на публичните
предприятия или тяхното преобразуване;
17. подготвя необходимите документи във
връзка с процедурата по ликвидация на публичните предприятия – еднолични търговски
дружества, в които министърът упражнява
правата на едноличен собственик на капитала
(проекти на протоколни решения, на договори
за възлагане на ликвидацията, на допълнителни споразумения и др.); оказва методическа
помощ на ликвидаторите; дава становища по
годишните им финансови отчети, включително начален и краен баланс в ликвидация, и
подготвя необходимите документи с оглед на
вземане на решение от министъра;
18. събира, обработва и анализира информацията за производствата по несъстоятелност
и оказва методическа помощ на органите за
управление и контрол в публичните предприятия относно тези производства;
19. в изп ъ л нен ие на изиск ва н и я та на
чл. 717а, ал. 2 от ТЗ оповестява обявленията
на синдиците за продажба на имущество от
масата на несъстоятелността в специалния
бюлетин към Министерството; публикува и
обявленията за продажба на заложено имущество в специалния бюлетин на Министерството
(чл. 37, ал. 5 от Закона за особените залози);
20. координира разпределението на утвърдените с държавния бюджет за съответната година
средства за изпълнение на дейностите по Постановление № 74 на Министерския съвет от 1998 г.
за ликвидиране на последствията от добива и
преработката на уранова суровина (обн., ДВ,
бр. 39 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2000 г.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 108 от 2007 г., бр. 93 от
2009 г., бр. 47 от 2012 г., бр. 2 от 2014 г., бр. 66
и 100 от 2015 г. и бр. 12 от 2019 г.), Постановление № 140 на Министерския съвет от 1992 г. за
преструктуриране на рудодобива и поетапно
закриване на неефективни производствени
мощности (обн., ДВ, бр. 61 от 1992 г.; изм. и
доп., бр. 69 от 1992 г., бр. 54, 91 и 107 от 1993 г.,
бр. 2 и 87 от 1994 г., бр. 19 от 1995 г., бр. 16
от 1996 г., бр. 42 от 1997 г., бр. 98 от 1998 г.,
бр. 75 и 112 от 1999 г., бр. 36 и 101 от 2000 г.,
бр. 62 от 2003 г., бр. 2 и 93 от 2009 г., бр. 47
от 2012 г., бр. 66 и 100 от 2015 г. и бр. 34 от
2018 г.) и Постановление № 195 на Министерския съвет от 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните
последици при прекратяване или ограничаване
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на производствената дейност във въгледобива
(обн., ДВ, бр. 81 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 18 от
2001 г., бр. 74 от 2002 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 42
от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 47 от 2012 г.,
бр. 66 и 100 от 2015 г. и бр. 34 от 2018 г.);
21. организира и координира дейността
на междуведомствените експертни съвети
и на Консултативния съвет за приемане и
контрол по изпълнението на задания, проекти и програми за техническа ликвидация
и/или консервация на неефективни обекти и
производствени мощности във въгледобива,
уранодобива и рудодобива, рекултивация на
засегнатите земи, мониторинг и др.;
22. участва в осъществяването на контрола
по целевото изразходване на средствата от
държавния бюджет, свързани с техническата
ликвидация, рекултивация, мониторинг и
ликвидиране на последствията от миннодобивната дейност на обекти и производствени
мощности във въгледобива, уранодобива и
рудодобива;
23. организира и координира дейността на
Министерството в областта на правителствената политика за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд;
24. участва в поддържането на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в
партньорства за осъществяване на обучение
чрез работа;
25. осъществява участието на Министерството в областта на формирането и провеждането на държавната политика относно
доходите, трудовата заетост, образованието
и професионалната квалификация в реалния
сектор в съответствие с политиките на Министерството на труда и социалната политика
и Министерството на образованието и науката
в отделните области;
26. организира и координира дейността по
тристранното партньорство с работодателските и синдикалните организации;
27. осъществява дейността по обезщетяване
на правоимащите лица по реда на Закона за
обезщетяване на собственици на одържавени имоти и по реда на § 18 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
във връзка с чл. 18 от отменения Закон за
преобразуване и приватизация на държавни
и общински предприятия;
28. води регистъра по чл. 6, ал. 9 от Закона
за обезщетяване на собственици на одържавени
имоти и регистри на преписките по заявления
за обезщетяване; поддържа информационния
масив на Министерството за определените като
обезщетение и прехвърлени акции/дялове;
архивира административни преписки по пос
тъпили заявления за обезщетение; предоставя
информация на физически и юридически лица
относно обезщетяването по реда на § 18 от
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преходните и заключителните разпоредби на
Закона за приватизация и следприватизационен контрол и на Закона за обезщетяване
на собственици на одържавени имоти; прави
проверки и подготвя проекти на документи
във връзка с удостоверяване наличието или
липсата на реституционни претенции;
29. съхранява договорите и документите
по сключени с министъра, в качеството му
на приватизиращ орган, сделки за търговски
дружества от сектор промишленост и търговия, предоставя информация и преписи от
документи в отговор на заявления и сигнали
от заинтересувани лица;
30. участва в изготвянето на проекти на
актове на Министерския съвет – решения,
разпореждания и постановления, свързани с
функциите на дирекцията;
31. у частва в разработването или дава
становища по проекти за усъвършенстване на
нормативната база, регламентираща публичните предприятия, търговските и индустриалните отношения, управлението на държавното
участие, приватизацията и други, с оглед на
отрасловата компетентност на министъра;
32. организира и координира дейността на
Националния икономически съвет;
33. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Чл. 28. Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“:
1. осигурява и подпомага експертно, информационно и административно дейността
на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия
за масово унищожение към министъра на
икономиката и индустрията (МКЕКНОМУ),
включително дейността є като национален
орган по координация на работата и контрол
по изпълнението от Република България на
Конвенцията за забрана на разработването,
производството, натрупването и употребата на
химическо оръжие и за неговото унищожаване;
2. осигурява и подпомага експертно, информационно и административно дейността
на Междуведомствената комисия по чл. 19
от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
(ЗОБВВПИ);
3. осигурява изпълнението на задълженията
на Република България в компетенциите на
Министерството и координира участието на
Министерството по международни договорености (договори, конвенции, Васенаарската
договореност, Групата на ядрените доставчици,
Режима за контрол на ракетните технологии,
Австралийската група, Комитета „Цангер“,
Конвенцията за забрана на разработването,
производството, натрупването и употребата
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на химическо оръжие, Конвенцията за заб
рана на разработването, производството и
натрупването на запаси от бактериологични
(биологични) и токсични оръжия и за тяхното
унищожаване), меморандуми за разбирателство, споразумения и други за разоръжаване,
неразпространение на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и контрола на търговията с
продукти, свързани с отбраната, и с изделия
и технологии с двойна употреба (ИТДУ);
4. разработва, участва в разработването и
дава становища по проекти на нормативни
актове във връзка с контрола на търговията
с оръжия и с ИТДУ и неразпространението
на ОМУ;
5. участва в специализирани работни групи към Съвета на ЕС и в Координационна
група към Европейската комисия, създадена
съгласно чл. 24 от Регламент (ЕС) № 2021/821
на Европейския парламент и на Съвета от
20 май 2021 г. за въвеждане на режим на
Съюза за контрол на износа, брокерската
дейност, техническата помощ, транзита и
трансфера на изделия и технологии с двойна
употреба; Комитет, създаден по силата на
чл. 4.3 и 13 на Директива 2009/43/ЕО на ЕП
и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване
на реда и условията за трансфер на продукти,
свързани с отбраната, вътре в Общността;
Координационна група за борба с изтезанията
съгласно чл. 31 от Регламент 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари
2019 г. относно търговията с някои стоки,
които биха могли да бъдат използвани с цел
изпълнение на смъртно наказание, изтезания
или други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отношение или наказание, и изготвя предложения за съответните изменения и
допълнения на българското законодателство;
6. подготвя и издава удостоверения, разрешения, сертификати и други документи
с ъгласно За кона за експор т н и я кон т рол
на продукти, свързани с отбраната, и на
изделия и технологии с двойна употреба
(ЗЕКПСОИТДУ), правилника за прилагането
му, удостоверения съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните
прекурсори и разрешения съгласно Закона за
изпълнение на Регламент 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари
2019 г. относно търговията с някои стоки,
които биха могли да бъдат използвани с цел
изпълнение на смъртно наказание, изтезания
или други форми на жестоко, нечовешко или
унизително отношение или наказание;
7. подготвя и издава разрешения, удостоверения и буквено-цифров код съгласно чл. 15,
17 и 18 от ЗОБВВПИ;
8. изготвя становища по класифициране на
изделия по Списъка на продуктите, свързани
с отбраната, и списъците на ИТДУ в отговор
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на запитвания на фирми, физически лица и
държавни институции;
9. осъществява обмен на информация и
координация с международните организации
и органи на други държави в областта на
неразпространението на ОМУ и контрола на
търговията с продукти, свързани с отбраната,
и с ИТДУ, в т.ч. изготвя и предоставя нотификации и доклади за трансфери или откази за
трансфери на продукти, свързани с отбраната,
и на ИТДУ, по линия на Европейския съюз,
Регистъра на конвенционалните оръжия на
ООН, Васенаарската договореност, ОССЕ,
Конвенциите за забрана на химическото и
биологичното оръжие и др.;
10. поддържа бази данни за издадените разрешения, удостоверения и регистрации и на постъпилите декларации съгласно
ЗЕКПСОИТДУ и за издадените разрешения
и удостоверения съгласно ЗОБВВПИ;
11. участва в разработването и прилагането
на икономическите аспекти на държавната
политика за участието на Република България
в НАТО, в структури на ЕС за сигурност и
отбрана и в други международни организации
и инициативи в областта на сигурността и
отбраната;
12. осъществява възложеното по компетентност на Министерството национално представителство в органите на НАТО, чиято работа
е свързана с индустриалните аспекти на сът
рудничество, осигурява българското участие
в редовни пленарни заседания и изпълнение
на произтичащите ангажименти, в работни
срещи, семинари, обучения и други форуми и
инициативи с индустриална насоченост;
13. участва в работни групи и инициативи на ЕС за икономическо и индустриално
сътрудничество в областта на сигурността и
отбраната и в осъществяване на функциите
и задачите на Министерството по прилагане
на европейски политики и инициативи за
насърчаване развитието на индустрията за
сигурност и отбрана;
14. участва в разработването, съгласуването и прилагането на национални процедури,
механизми, законодателство и политики за
повишаване на националния капацитет за
сътрудничество в рамките на НАТО и в европейските структури за сигурност и отбрана,
като подготвя анализи, становища, предложения за оптимизиране и др.;
15. организира участието на български дружества в международни тръжни процедури на
НАТО – поддържа база данни на потенциалните кандидати, обявява предстоящи процедури,
издава декларации за съответствие за номиниране на кандидатите, подкрепя и консултира
фирмите във връзка с тяхното участие;
16. осигурява, насърчава и координира
участието на българския бизнес, на браншовите и научноизследователските организации в
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проучвания, проекти, програми, конференции,
изложения и други, в дейности и инициативи
на НАТО за индустриално сътрудничество;
17. участва в дейността, свързана с двустранното сътрудничество в отбранителната
промишленост – представя Министерството
и българския бизнес в работата на органи
за двустранно сътрудничество в областта на
сигурността и отбраната, както и в междуправителствени комисии за икономическо
сът рудничество, подпомага фирмите при
участието им в международни изложения;
18. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
Чл. 29. Дирекция „Техническа хармонизация“:
1. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му във връзка с членството
на Република България в ЕС;
2. координира цялостната работа на Министерството по въпросите на ЕС в областта
на икономиката и индустрията;
3. координира и участва в подготовката на
позицията и участието от българска страна
в редовните и неформалните заседания на
Съвета на ЕС по конкурентоспособност;
4. координира работата на Министерството
по Националната програма за реформи;
5. подпомага министъра при разработването на националните политики в областта
на надзора на пазара, на стандартизацията,
метрологията и акредитацията и осъществява
взаимодействие с националните институции
в тези области, по-конкретно с Българския
инстит у т за стандартизаци я, Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология и
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“;
6. организира работата на Националния
съвет по метрология;
7. изпълнява задълженията на Национален
информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти
с Европейската комисия;
8. изпълнява задълженията на звено за
контакт относно продуктите по чл. 9 и 10
от Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския
парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно
предлагани на пазара в друга държава членка,
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008
(ОВ, L 91 от 29 март 2019 г.);
9. изпълнява задълженията на Национален
информационен център по Споразумението
за техническите пречки пред търговията към
Споразумението за СТО;
10. осъществява организационно-техничес
кото обслужване на дейността на Съвета за
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координация и обмен на информация между
органите, осъществяващи контрол на пазара
на стоки;
11. координира дейностите във връзка
с правилното прилагане от национа лните компетентни органи на изискванията и
разпоредбите на Дирек т ива 20 06/123/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от
12 декември 2006 г. относно услугите на вът
решния пазар (ОВ, L 376 от 27.12.2006 г.),
свързани с установяването и презграничното
предоставяне на услуги;
12. осъществява координация, наблюдение
и контрол по отношение на развитието и функционирането на Единното звено за контакт,
изградено съгласно Директива 2006/123/ЕО;
13. организира и координира изпълнението
на задълженията за нотификации по чл. 39(5)
от Директива 2006/123/ЕО;
14. координира участието на Република
България в информационната система на
вътрешния пазар на ЕС в частта є относно
доставчиците на услуги;
15. организира и ръководи дейността на
Работна група 1 „Свободно движение на стоки“ и Работна група 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги“ по
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз, като:
а) координира и участва в изпълнението на
задълженията във връзка с членството в ЕС;
б) изготвя становища за съответствието на
проекти на нормативни актове с правото на ЕС;
в) координира и участва в подготовката на
анализи, информации, становища, позиции и
указания във връзка с участието на българската
страна в работата на институциите на ЕС;
г) участва със свои представители в заседания на съответните работни групи, комитети
и други работни форуми към Съвета на ЕС
и Европейската комисия;
д) осъществява взаимодействие с неправителствени организации и организира участието им в процеса на развитие, въвеждане и
прилагане правото на ЕС;
е) информира икономическите оператори
за техните задължения, произтичащи от законодателството на ЕС;
16. поддържа оперативни контакти на експертно равнище по въпросите на европейската
интеграция, включително чрез своите представители в Постоянното представителство на
Република България към ЕС, с институциите
на ЕС, както и с Представителството на Европейската комисия в България и с институции
на държавите – членки на ЕС;
17. участва в разработването на проекти
на нормативни актове по хармонизацията на
българското законодателство с правото на
ЕС в области, свързани с компетенциите на
Министерството;
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18. участва в работата на международните
организации и осъществява сътрудничество с
административните органи на други държави
по въпроси от компетентността на дирекцията;
19. осъществява взаимодействие с Патентното ведомство на Република България;
20. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнение на инициативи
в областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
21. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Чл. 30. Дирекция „Политика за потребителите“:
1. подпомага министъра при разработването, осъществяването и координирането на Държавната политика за защита на потребителите
и за нейното интегриране при провеждането
на другите секторни и хоризонтални политики;
2. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му във връзка с членството
на Република България в ЕС по отношение
защита на потребителите;
3. подпомага министъра за:
а) изготвяне на списък на квалифицираните
организации в Република България, които
имат правен интерес да предявяват искове за
преустановяване или за забрана на действия
или търговски практики, които са в нарушение
на колективните интереси на потребителите;
б) признаване на сдружения на потребители за представителни на национално ниво
в съответствие със Закона за защита на потребителите;
в) признаване на органи за алтернативно
решаване на потребителски спорове по смисъла на Закона за защита на потребителите;
г) оказване на финансова подкрепа на
представителните сдружения за защита на
потребителите съгласно действащото законодателство;
4. участва в разработването на проекти на
нормативни актове на хоризонталното законодателство за защита на потребителите и
съгласува проекти на нормативни актове, имащи отношение към защита на потребителите;
5. участва в работна група „Защита на пот
ребителите“ към Координационния съвет за
подготовка на Република България за членство
в еврозоната, включени в Националния план
за въвеждане на еврото;
6. изготвя, съгласува и предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси към
Министерския съвет на проекти на рамкови
позиции по въпросите, които се разглеждат
от Съвета на ЕС и неговите подготвителни
органи, както и в процеса на вземане на ре-
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шения по чл. 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз;
7. участва в преговорния процес в рамките
на работни формати към институциите на Европейския съюз във връзка със създаването и
прилагането на правото на Европейския съюз
в областта на защита на потребителите, в т.ч.
Работна група „Защита на потребителите и
информация“ към Съвета на Европейския съюз
и работни групи към Европейската комисия;
8. организира и ръководи дейността на
Работна група 21 „Защита на потребителите“
към Съвета по европейските въпроси към
Министерския съвет, като:
а) изготвя становища за съответствието
на проекти на нормативни актове с правото
на ЕС;
б) анализира развитието на политиката за
защита на потребителите на европейско ниво;
в) изготвя, обобщава и участва в подготовката на информации, становища, позиции
и указания относно защита на потребителите, като ги съгласува с компетентните
национални органи във връзка с участието
на българските представители в работата на
институциите на ЕС;
г) провежда диалог и осъществява взаимодействие с неправителствени организации за
защита на потребителите и организира участието им в процеса на развитие, въвеждане
и прилагане правото на ЕС;
д) информира икономическите оператори
за техните задължения, произтичащи от законодателството на ЕС;
9. изготвя, съгласува и предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси към
Министерския съвет на проекти на официални
становища по запитвания на Европейската
комисия относно правилното транспониране и прилагане на правото на Европейския
съюз в областта на защита на потребителите,
включително изготвя и съгласува отговори
по запитвания на Европейската комисия относно транспонирането на европейски директиви във фазата на проверка по правилното
транспониране;
10. извършва нотификация на национални
нормативни актове, въвеждащи изискванията
на директиви на Европейския съюз за защита
на потребителите в електронната система на
Европейската комисия за нотификация на
национални изпълнителни мерки;
11. изготвя и изпраща у ведомлени я за
национални мерки по прилагането на регламенти на Европейския съюз до Европейската
комисия;
12. изготвя и обобщава проучвания и анализи на правото на Европейския съюз и на
практиките на други държави – членки на Европейския съюз, в областта на хоризонталното
законодателство за защита на потребителите;
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13. изпълнява функциите на секретариат
на Националния съвет за защита на потребителите, като координира дейността му;
14. осъществява взаимодействие с Комисията за защита на потребителите и с други
административни органи, имащи отношение
към защитата на потребителите;
15. участва в работните органи на Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (ОИСР) за защита на потребителите:
Комитет по потребителска политика и Работна
група „Безопасност на потребителските стоки“;
16. участва в заседанията на работна група
за защита на потребителите към Комисията
на ООН за търговия и развитие (УНКТАД);
17. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
18. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнение на инициативи
в областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими.
Чл. 31. Дирекция „Външноикономическа
политика“:
1. разработва предложения и участва в
провеж дането на държавната политика в
областта на търговските отношения;
2. подготвя информация относно въпроси
от областта на Общата търговска политика на
ЕС във връзка с провеждането на двустранни
посещения и срещи на държавно и правителствено равнище със страните от ЕС и с трети
страни и координира подготовката на позиции
по въпросите на търговските отношения на ЕС;
3. дава становища относно съвместимостта с
Общата търговска политика на ЕС на проекти
на споразумения за икономическо сътрудничество и спогодби, разработвани от други
ведомства; оказва съдействие при подготовката
на преговори по споразумения за взаимна
защита и насърчаване на инвестициите, като
дава становища по съвместимостта на проектите на двустранни инвестиционни договори
с трети страни със законодателството на ЕС
и следи за изпълнението на задълженията на
България съгласно Регламент (ЕС) № 1219/2012
на Европейския парламент и на Съвета от 12
декември 2012 г. за установяване на преходни
разпоредби за двустранните инвестиционни
споразумения между държавите членки и трети
държави (ОВ, L 351 от 20.12.2012 г.);
4. участва в процеса на изработване, приемане и прилагане на Общата търговска
политика на ЕС, координира въпросите в
областта на Общата търговска политика на ЕС
и участва в заседанията на работните органи
на Съвета на ЕС и в процеса на комитология
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по въпроси в областта на търговската политика и външноикономическите отношения;
5. дава становища относно съвместимостта с Общата търговска политика на ЕС при
подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми,
протоколи и неправителствени споразумения
в областта на търговската политика, както и
при тяхното изпълнение и/или предоговаряне;
6. координира изпълнението на задълженията на Република България като член на
СТО и осигурява участието на Република
България като член на ЕС в подготовката и
провеждането на двустранни и многостранни
търговски преговори в рамките на СТО и с
новоприсъединяващи се към СТО страни;
7. координира изготвянето на позиции на
българската страна в рамките на търговските
преговори на ЕС и изпълнението на задълженията по сключените търговски споразумения
на ЕС, участва в разработването и прилагането
на законодателството на ЕС в областта на
Общата търговска политика на ЕС;
8. организира и ръководи дейността на
Работна група № 25 „Търговска и външноикономическа политика“ по Постановление № 85
на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;
9. участва в диалога с неправителствените
организации по въпросите на търговската
политика; съгласува становища и позиции,
включително във връзка с въвеждането и
прилагането на европейското законодателство;
10. изготвя информация за законодателството на ЕС в областта на търговската политика, прилаганите мерки по вноса и износа
и търговски договорености на ЕС;
11. координира дейността на Министерството в предприсъединителната фаза и в процеса
на присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР), участва в дейността на
работните органи на ОИСР, провеждането на
прегледи на България и присъединяването на
България към правни инструменти на ОИСР
в областта на търговията;
12. изготвя становища и указания относно
участието на България в други международни икономически организации и инициативи (У НКТА Д, ЮНИДО, ИК Е, ИКОСОС,
УНСИТРАЛ и др.) по въпроси, свързани с
многостранната търговско-икономическа политика, и координира изпълнението на задачи,
свързани с дейността на тези организации, от
други дирекции на Министерството; изпълнява
функциите на Секретариат на Националната
контактна точка за отговорно бизнес поведение, създадена с оглед прилагане на Насоките
на ОИСР за мултинационалните предприятия
за отговорно бизнес поведение;
13. координира и участва в изпълнението
на задачи, свързани с участието на Република
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България в други международни икономически
организации и инициативи и с развитието на
отношенията с тях;
14. участва със свои представители в Постоянното представителство на Република
България към СТО в Женева и в Постоянното
представителство на Република България към
ЕС в Брюксел и осъществява оперативното
ръководство на дейността на служителите в
Постоянното представителство на Република
България към СТО в Женева и в Постоянното
представителство на Република България към
ЕС в Брюксел;
15. организира и координира цялостния
процес на изпълнение на проектите в рамките
на споразуменията за техническо сътрудничество с правителствата на други държави, по
които координатор е Министерството;
16. анализира развитието на външната търговия със стоки, спрямо които се въвеждат
мерки за търговска защита или други търговски
бариери, разработва предложения и участва
в провеждането на търговската политика по
отношение на националния пазар;
17. организира, координира и контролира
цялостния процес, свързан с регулацията в
сектора на производството и търговията с
тютюневи и свързаните с тях изделия, като
изготвя проекти на нормативни актове на
национално ниво за регулиране на дейно
стите в сектора; въвежда в националното
законодателство изискванията на правото
на Европейския съюз в тази област; изразява
становища по проекти на нормативни актове
на Европейския съюз и др.;
18. осъществява взаимодействие с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и с „Българска агенция за експортно
застраховане“ – ЕАД, като:
а) участва и подпомага извършването на
процедурите по чл. 9, 10 и 13 от Закона за
експортното застраховане;
б) наблюдава дейността на Държавната
комисия по стоковите борси и тържищата, а
при необходимост – изразява становища по
дейността є;
19. изпълнява задълженията на национален
компетентен орган по изпълнение на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент
и на Съвета за определяне на задължения за
надлежна проверка на веригата на доставки
за вносителите от Съюза на калай, тантал
и волфрам, на рудите на тези метали и на
злато с произход от засегнати от конфликти
и високорискови зони;
20. подпомага изпълнението на инициативи
в областта на по-доброто регулиране, включително чрез подготовка на предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
21. администрира режима по предоставяне
на уведомления от производителите и вносите-
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лите на нови тютюневи изделия и на изделия
за пушене, различни от тютюневи изделия,
преди пускането им на българския пазар;
22. администрира режима по предоставяне
на уведомления от вносителите и производителите на електронни цигари и контейнери
за многократно пълнене преди пускането им
на българския пазар;
23. поддържа публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане
на територията на страната, производство,
продажба, предоставяне или възстановяване/
рециклиране на машини и/или съоръжения
за производство на тютюневи изделия;
24. поддържа публичен регистър на лицата
с издадени и отнети разрешения за производство на тютюневи изделия;
25. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
Чл. 32. (1) Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“:
1. разработва предложения и участва в
провеждането на държавната политика в областта на двустранните външноикономически
отношения;
2. анализира и дава предложения за развитие на държавната политика за развитие
на външноикономическото и търговското
сътрудничество по страни и региони, включително чрез разработване на програми и
проекти; изучава и анализира икономическото
развитие и законодателство, търговския и
инвестиционния режим на страните;
3. подготвя предложения за провеждането
на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира
подготовката на позиции по въпросите на
външноикономическото сътрудничество;
4. координира подготовката на сесии на
двустранни междуправителствени комисии за
икономическо сътрудничество и заседанията
на други форми на двустранно икономическо
сътрудничество; осигурява текущата работа и
координира изпълнението на поставените задачи, съвместно с Министерството на външните
работи и другите заинтересувани ведомства
подготвя и провежда сесиите и заседанията;
5. предлага и координира провеждането на
инициативи за представяне на икономическите
възможности и експортния потенциал на Република България; координира провеждането
на държавната политика по увеличаване на
износа и съдейства за българското участие в
международни панаири и изложби;
6. координира подготовката и провеждането
на преговори по споразумения за икономическо
сътрудничество и взаимодейства с дирекция
„Външноикономическа политика“ при подготовката и воденето на преговори по споразу-
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мения за взаимна защита и насърчаване на
инвестициите; дава становища по проекти на
спогодби, разработвани от други ведомства;
7. осигурява функциите на министъра по
осъществяването на междудържавното сътрудничество и изпълнението на двустранните
спогодби от компетентността на министъра;
8. координира дейността по участието на
Република България в международни инициативи с икономическа насоченост;
9. оказва съдействие в осъществяване на
търговско-икономическото сътрудничество
на регионално равнище между местните администрации на Република България и тези
на съответните страни;
10. участва в диалога с неправителствените
организации по въпросите на развитието на
външноикономическите отношения;
11. изготвя анализи и справки за развитието на двустранните външноикономически
отношения и предоставя информация на други
заинтересувани ведомства и неправителствени
организации; анализира данните за развитие
на търговския стокообмен и възможностите
за развитие на търговията;
12. предоставя на българските производители и износители и на техните професионални
сдружения информация за икономическото
развитие, състоянието на пазарите и регламентацията на стопанската дейност в отделните страни;
13. осъществява оперативното ръководство
на дейността на службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в отделните
страни и съгласува плановете им за работа и
конкретните им задачи по провеждането на
външноикономическата политика на страната;
14. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България:
а) предлага и у частва в провеж дането
на икономическата политика и защитата
на търговско-икономическите интереси на
Република България в приемащата страна;
б) предлага и организира мероприятия за
осъществяването на икономическите приоритети на страната, разширяване на износа,
привличане на инвестиции и туристи и популяризиране на възможностите на Република България като надежден икономически партньор;
в) осигурява информация за икономическото развитие, външноикономическата политика
и състоянието на пазара на приемащата страна;
г) оказва съдействие за осъществяване на
връзките между държавните институции на
Република България и приемащата страна и
при посещение на правителствени и ведомствени делегации по икономически въпроси
в приемащата страна;
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д) оказва съдействие на българските делови среди за провеждането на търговската
политика на пазарите на приемащата страна;
е) подпомага популяризирането на българския туризъм в чужбина;
15. осъществява контакти и обмен на информация с търговски и икономически мисии,
които са акредитирани в Република България;
поддържа отношения със съответните служби
в държавни институции и организации и други
в съответните страни по въпроси на външноикономическите връзки, като информира
Министерството на външните работи и другите
заинтересувани министерства и ведомства;
16. взаимодейства с Центъра на промишлеността на Република България в Москва
по въпросите на търговско-икономическата
и маркетинговата дейност на руския пазар;
17. взаимодейства с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните
предприятия и на Българската агенция за
инвестиции в областите на външноикономическо сътрудничество и привличане на чужди
инвеститори;
18. подпомага изпълнението на политиката
за развитие на индустриалните зони в България
и осъществява взаимодействие с „Национална
компания Индустриални зони“ – ЕАД;
19. взаимодейства с дирекция „Икономическа политика“ при изпълнение на инициативи
в областта на по-доброто регулиране;
20. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
(2) Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ има служители в задграничните
представителства на Република България в
чужбина, които са акредитирани и командировани по реда на Закона за дипломатическата
служба. Ежегодно министърът на икономиката
и индустрията утвърждава страните, градовете и броя на дългосрочно командированите
служители, което е съобразено с необходимостта от СТИВ.
Чл. 33. Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“:
1. организира издаването на лицензи, удостоверения за регистрация, разрешителни за
внос и износ, води регистри, провежда превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите
за следните търговски дейности:
а) производство на оптични дискове и
матрици за тяхното производство;
б) производство на спирт, дестилати и
спиртни напитки, включително като осъществява взаимодействие с „Национален институт
за изследвания и сертификация“ – ЕООД;
в) прекурсори на наркотични вещества;
г) извършва и други дейности, свързани
с лицензионни и регистрационни режими,
които са възложени от министъра;
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2. прилага мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от
и на територията на Република България;
3. води и поддържа регистър за търговските
намерения по нормативно определения кръг от
стоки; приема, обработва и издава документи
за внос и износ в съответствие с конкретния
нормативен акт;
4. администрира регулативни режими за
прилагането на задължителни нетарифни
мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС
и трети страни;
5. води и поддържа публичен регистър на
лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни
метали и скъпоценни камъни и изделия със
и от тях по занятие;
6. участва в подготовката на становища,
позиции, анализи и информация във връзка
с участието на българската страна в работата на институциите на ЕС – за съответните
работни групи, комитети и други работни форуми, включително за неформални контакти,
и участва със свои представители;
7. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнението на инициативи
в областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
8. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
Чл. 34. Дирекция „Регулиране на икономически дейности“:
1. цялостно обезпечава процедурите по регистрация по глава втора от ЗАРИДСНПНП;
2. участва в осъществяването на контрола
по ЗАРИДСНПНП;
3. приема и разглежда подадените заявления по ЗАРИДСНПНП и приложените към
тях документи;
4. извършва проверки по документи за
изпълнение и спазване на условията за регистрация по ЗАРИДСНПНП;
5. извършва проверки на обекта, в който
се осъществява дейност по чл. 2, за установяване изпълнението на изискванията на
ЗАРИДСНПНП при подаване на заявление
за регистрация за извършване на дейност по
чл. 2 от същия закон;
6. съставя чрез свои служители, оправомощени от министъра на икономиката и
индустрията, актове за установяване на административни нарушения в предвидените в
ЗАРИДСНПНП случаи и изготвя наказателните постановления, когато актът за установяване на административното нарушение
е съставен от оправомощено от министъра
длъжностно лице;
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7. осъществява административно-техническото обслужване на дейността на министъра на икономиката и индустрията по
ЗАРИДСНПНП;
8. вод и рег ис т ъра по ч л. 16, а л. 1 о т
ЗАРИДСНПНП;
9. отговаря за публикуването на интернет
страницата на Министерството на информация
за необходимите документи за регистрация
по ЗАРИДСНПНП;
10. отговаря за съхраняването на документацията във връзка с подадени заявления за
регистрация и на регистрирани лица за срок не
по-кратък от 10 години от датата на издаване
на удостоверението за регистрация;
11. организационно-технически подпомага
работата на консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата,
които осъществяват икономически дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход,
към министъра на икономиката и индустрията;
12. осъществява взаимодействие с Министерството на енергетиката, Министерството на
финансите, Министерството на земеделието,
Министерството на околната среда и водите,
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
към Министерството на вътрешните работи,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“ към Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор, Българския институт по метрология,
Агенция „Митници“, Националната агенция
за приходите и с представителните браншови
организации на лица, които осъществяват
икономическите дейности по чл. 2, ал. 1 от
ЗАРИДСНПНП;
13. изготвя информация за състоянието на
регулираните дейности, прави предложения
за нормативни промени с оглед на функционалната си компетентност, изготвя оценки
на въздействие, когато това е необходимо;
14. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнението на инициативи
в областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
15. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
Раздел IХ
Организация на работата в Министерството
Чл. 35. Вътрешните правила за организа ц и я на дейнос т и т е в М и н ис т ерс т во т о,
пропускателният режим и други специфични
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разпоредби, засягащи дейността на Министерството, се утвърждават с акт на министъра
по предложение на главния секретар.
Чл. 36. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(4) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Чл. 37. Приемното време на министъра
за изслушване на граждани и представители
на организации и юридически лица относно
предложения и сигнали се оповестява на интернет страницата, както и на указателните
табла в сградите на Министерството.
Чл. 38. (1) Приемът на граждани и представители на организации и юридически лица
и изслушването на техните предложения и
сигнали се извършват в приемната на Министерството, като информация за приемните
дни се оповестява на интернет страницата,
както и на указателните табла в сградите на
Министерството.
(2) Предложенията и сигналите – писмени
и устни, могат да бъдат подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани на български
език, седалището и последният посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронният адрес, ако има такъв;
3. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 и 2, не са
подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата
на подаването или заявяването в приемната
или в деловодството на Министерството.
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(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на административните структури към министъра могат да
се правят до техните ръководители. Преписи
от тези предложения могат да се изпращат и
до министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия на
административните органи или длъжностни
лица в съответната администрация, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават:
1. до министъра, когато сигналът се отнася
до служители на Министерството;
2. до министъра, когато сигналът се отнася до ръководители на административни
структури към министъра;
3. до съответните ръководители на административни структури, когато сигналът се
отнася до служители на тези структури, или
до министъра;
4. до Министерския съвет, когато сигналът
се отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът може
да бъде подаден и чрез министъра.
(8) Предложенията и сигналите, които са
подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно
от 7 дни от постъпването им, освен когато
има данни, че въпросът вече е отнесен и до
тях. За препращането се уведомява подалият
сигнала или предложението.
Чл. 39. (1) Директорите на дирекции и
ръководителите на основни административни
звена, пряко подчинени на министъра, ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция и административно
звено в съответствие с определените с правилника функции.
(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи,
възложени им от министъра в сферата на
правомощията му.
Чл. 40. (1) Правата и задълженията на
служителите в Министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност
се определят при спазване на нормативните
изисквания в длъжностни характеристики,
които се утвърждават от главния секретар.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 41. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на Министерството,
могат да бъдат привличани временно нещатни
сътрудници в качеството им на експерти.
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(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят от министъра в акта за
привличането им и/или в сключения с тях
договор.
Чл. 42. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в организационни
те структури и административните звена в
Министерството на икономиката и индустри
ята – 399 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник-министри
Началник на политическия кабинет
Парламентарен секретар
съветници, експертни и технически сътрудници
главен секретар
Инспекторат
дирекция „Вътрешен одит“
звено „Сигурност на информацията“
финансови контрольори
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Финанси и управление на собствеността“
дирекция „Правна“
дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“
дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“
дирекция „Административно обслужване“
дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване и управление при
кризисни ситуации“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Икономическа политика“
дирекция „Индустриални отношения и
управление на държавното участие“
дирекция „Международно контролирана
търговия и сигурност“
дирекция „Техническа хармонизация“
дирекция „Политика за потребителите“
дирекция „Външноикономическа политика“
дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
дирекция „Регистриране, лицензиране и
контрол“
дирекция „Регулиране на икономически
дейности“

11
3
1
1
6
1
10
6
4
2
106
36
22
9
8
16
15
259
23
25
21
28
11
28
69
15
39
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на иновациите и растежа
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на
Министерството на иновациите и растежа,
наричано по-нататък „Министерството“, на
неговите организационни структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на иновациите
и растежа е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище в гр. София, ул. Княз
Александър I № 12.
(2) М и н ис т ерс т во т о на и нова ц и и т е и
растежа е организирано в дирекции, които
подпомагат министъра на иновациите и растежа при осъществяване на правомощията
му, осигуряват технически дейността му и
извършват дейности по административното
обслужване на юридическите лица и гражданите.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА
ИНОВАЦИИТЕ И РАСТЕЖА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на иновациите и
растежа, наричан по-нататък „министъра“, е
централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира,
координира и контролира осъществяването
на държавната политика в областта на иновациите, технологичното и икономическото
развитие и растеж на Република България.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството.
Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при разработване на проекти на нормативни актове и при
изпълнение на правомощията си министърът
се подпомага от двама заместник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и
определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен
с писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) Въз основа на Конституцията
на Република България и в изпълнение на
законите минист ърът самостоятелно или
съвместно с други органи на властта и/или
обществени организации:
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1. ръководи, координира, провежда и конт ролира осъществяването на държавната
политика в областта на иновациите и растежа, като подкрепя повишаването на иновационната активност и на иновационната
култура, трансфера на технологии и знания,
стимулиране на научно-развойната дейност
към и в индустрията;
2. провежда политиката за насърчаване на
инвестициите в страната;
3. определя стратегическите цели и приоритети на иновационната политика в рамките на
своите правомощия, организира и координира
разработването на стратегии и програми за
постигането им;
4. ръководи разработването и изпълнението
на Иновационната стратегия за интелигентна
специализация и други стратегически документи, както и годишни и многогодишни
програми за тяхното изпълнение;
5. участва в изпълнението на политиката
за насърчаване конкурентоспособността на
малките и средните предприятия и тяхната
добавена стойност за растежа на икономиката,
като прилага изпълнението на мерки за нейното
провеждане и за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия;
6. обсъжда политиките и мерките за тяхното реализиране с работодателските организации, научноизследователските организации
и висши училища, синдикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и
определя стратегическите цели и приоритети,
като осигурява активното взаимодействие при
разработването, контрола и наблюдението на
отделни програми и проекти за осъществяване
на политиките;
7. ръководи дейностите по разработване и
изпълнение на проекти и програми в сферата
на своята компетентност, финансирани със
средства от националния бюджет, програми,
финансирани от фондовете на ЕС за периода
2021 – 2027 г. и от международни донори и
други организации, които отговарят на целите
и приоритетите на националната политика и
приоритетите на Европейския съюз;
8. разпределя и контролира разходването
на предоставените от държавния бюджет финансови средства за иновации и технологично
развитие;
9. провежда националната политика по
прилагането на финансовите инструменти;
10. участва в разработването на икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;
11. участва при провеждането на политиката за насърчаване на зелените технологии,
кръговата икономика и биоикономика, подпомага прехода към Индустрия 4.0 и Индустрия
5.0, като разработва и прилага политики и
мерки за стимулиране на технологии, включително цифрови технологии и иновации в
предприятията;
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12. ръководи и координира политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството
на Република България в Европейския съюз;
13. ръководи разработването на клъстерни,
секторни и регионални анализи и политики
за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността на българските предприятия;
формира секторни и регионални политики за
насърчаване на предприемаческата активност,
за привличане на инвестиции и за развитие
на иновативни производства;
14. участва в разработването и изпълнението на държавната политика от компетентността на Министерството, произтичаща от
членството на Република България в ЕС и в
международните органи и организации;
15. организира, координира и контролира
преговорите, сключването и изпълнението на
многостранни и двустранни международни
договори за сътрудничество, както и други
договори в областите на своята дейност;
16. участва в осъществяването на външноикономическата политика на Република
България и защитава външноикономическите є интереси в международни организации
съгласувано с министъра на икономиката и
индустрията и министъра на външните работи;
17. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване
на устойчивата електрическа мобилност и
изпълнението на дейностите в икономиката,
свързани с прилагането на Директива 2014/94/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
18. участва при формулирането и провеждането на политиката към стартъп компаниите
и фондовете за дялово и рисково инвестиране;
19. упражнява правата на държавата като
едноличен собственик на капитала, както и
правата на държавата като съдружник или
акционер в публичните предприятия, делегирани му от Министерския съвет, и взема
решения по въпроси, предоставени в негова
компетентност;
20. организира и контролира дейностите по:
отбранително-мобилизационната подготовка
и защитата при бедствия и кризисни ситуации
на Министерството; установяването и защитата на стратегическите обекти и критичните
инфраструктури от системата на икономиката; утвърждава и упражнява контрол при
разработването и поддържането на плана за
бедствия, плана за привеждане от мирно във
военно положение и военновременния план
на Министерството, както и други дейности
по защита на националната сигурност в съответствие с нормативно делегираните му
правомощия;
21. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация;
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22. прави предложения за изменение на
действащи и за приемане на нови нормативни
актове в областта на правомощията си;
23. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на Министерството;
24. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Министърът работи в условията на
публичност при вземането и изпълнението
на решенията си, освен когато националната сигурност и опазването на държавната и
служебната тайна налагат ограничаване на
този принцип.
(3) Министърът провежда информационна политика, която гарантира откритост и
достъпност на дейността на ръководената от
него администрация.
(4) Министърът контролира дейността на
второстепенните разпоредители с бюджет по
бюджета на Министерството.
(5) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции, обобщава оценките за състоянието и
перспективите за развитие на икономиката,
предлага програми за постигане целите на
иновационната и инвестиционната политика
и дава насоки за разработване на прогнози
и стратегии за успешното развитие на тази
политика.
(3) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на
правомощията му, както и представянето є
пред обществото;
2. предлага на органа на изпълнителната
власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност,
и следи за тяхното изпълнение;
3. организира и осъществява връзките на
министъра с другите държавни органи и с
обществеността.
(5) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.
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(6) Работата на политическия кабинет се
организира от началника на кабинета.
(7) Дейността на политическия кабинет
на министъра се подпомага от съветници по
определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, от експертни
и от технически сътрудници.
(8) Общата численост на политическия
кабинет е посочена в приложението.
Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта
на иновациите и растежа, при разработването
на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
Чл. 8. Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. изготвя седмичната работна програма
на министъра по повод на негови посещения,
срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
3. организира и контролира работата на
съветниците, експертните и техническите
сътрудници към политическия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
Чл. 9. Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“:
1. организира провеж дането на информационната политика на Министерството
съгласно Комуникационна стратегия и съгласува информацията за достъп до обществена
информация;
2. предлага и координира публичните изяви
на министъра, на заместник-министрите и на
служителите на Министерството, като ги съгласува с началника на политическия кабинет;
3. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на Министерството;
4. предлага проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
5. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на пълна и точна информация за
дейността на министъра и на Министерството
в публичното пространство;
6. участва в подготовката на отговорите
на министъра във връзка с парламентарния
контрол;
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7. координира публикуването на информация на интернет страницата на Министерството;
8. работи в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на Президента,
дирекция „Правителствена информационна
служба“ в администрацията на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства.
Чл. 10. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание и с политическите
партии и го представлява пред тях;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
в) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с парламентарния контрол;
г) проследява законопроектите от стадий
на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за
всички предложения за промени в текстовете
на законопроектите, отнасящи се до отрасъла,
и съдейства за отстраняване на възникнали
проблеми.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТ УРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦ И Я Н А РА БОТАТА Н А М И Н ИС Т ЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Министерството е структурирано
в една главна дирекция, 8 дирекции, Инспекторат, служител по сигурност на информацията
и финансов контрольор.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена на Министерството е 399 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
Чл. 12. Министърът:
1. утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на
длъжностите на Министерството по предложение на главния секретар;
2. прилага съответните процедури за подбор
и наемане на служителите в Министерството,
включително осигурява извършването на съответните процедури за кариерно развитие и
израстване на служителите в Министерството.
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Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Главният секретар се назначава
от министъра и осъществява административното ръководство на Министерството.
(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното
спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред
министъра за дейността и за изпълнението
на задачите на администрацията;
3. организира разпределянето на задачите за
изпълнение между административните звена
на Министерството;
4. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на Министерството;
5. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в Министерството;
6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
9. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс.
(3) Министърът може с писмена заповед
да възложи и други функции и задачи на
главния секретар.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 14. (1) Инспекторатът, създаден по
силата на чл. 46 от Закона за администрацията, е на пряко подчинение на министъра и
подпомага изпълнението на контролните му
функции при провеждането на държавната
политика, като осъществява административен контрол върху дейността на организационните структури, административните
звена и служителите в Министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджет по
бюджета на Министерството на иновациите и
растежа. Членовете на политическия кабинет
и служителите от съответната администрация не могат да се намесват в оперативната
самостоятелност на Инспектората.
(2) При осъществяване на дейността си
Инспекторатът се ръководи от принципите по
чл. 2, ал. 1 от Закона за администрацията и
чл. 18 от Закона за държавния служител, както
и от правилата за поведение, регламентирани
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в Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация.
(3) Дейността на Инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно
и точно изясняване на проверяваните случаи
и предлагане на мерки за тяхното решаване
с цел:
1. п редот вратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията на Министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета
на Министерството;
2. превенция и ограничаване на корупцията;
3. подобряване работата на администрацията.
(4) Инспекторатът осъществява дейността
си съгласно вътрешни правила, които са утвърдени от министъра на иновациите и растежа.
(5) Инспекторатът изпълнява контролните
си функции, като:
1. подпомага министъра на иновациите и
растежа по отношение на изпълнението на
задачите, произтичащи от програмата за изпълнение на Антикорупционната стратегия;
2. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в
администрацията;
3. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
4. с ъби ра и а на л изи ра и нформа ц и я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
5. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на администрацията;
7. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация, независимо че
деянието може да е основание за търсене
и на друг вид отговорност от служителите;
8. извършва проверка по сигнали срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
9. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги;
10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от
администрацията, когато това е предвидено
в закон;
11. и зп ра щ а с и г н а л и до орг а н и т е н а
прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление;
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12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на администрацията;
13. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(6) Инспекторатът изготвя стратегически
и годишен план за дейността си, които се
утвърждават от министъра, и ежегодно представя отчет за тяхното изпълнение.
(7) За всяка конкретна проверка Инспекторатът изготвя доклад до министъра на иновациите и растежа за резултатите, анализира
причините и обстоятелствата, свързани с
констатираните нарушения, и предлага мерки
за отстраняването им.
(8) Инспекторатът не извършва проверки
в публичните предприятия от системата на
Министерството.
(9) Инспекторатът не извършва проверки
относно бюджетната дисциплина.
(10) При осъществяване на дейността си
Инспекторатът си взаимодейства с Главния
инспекторат при Министерския съвет, специализираните контролни органи, създадени
по спец иа лни за кони, спец иа л изи ра ни т е
държавни комисии и съвети за контрол в
съответната област, омбудсмана на Репуб
л и к а Бъ л гари я и орга н и т е на мес т но т о
самоуправление и на изпълнителната власт
в общините, както и с обществените посред
ници, ако са избрани такива.
Раздел IV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 15. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ извършва
дейността по вътрешен одит на структурите,
програмите, дейностите и процесите в Министерството, включително финансираните със
средства от Европейския съюз, и в администрациите, ръководителите на които са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета
на Министерството, както и в публичните
предприятия от системата на Министерството,
в които няма звено за вътрешен одит, като:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
международните стандарти за професионална
практика по вътрешен одит, Етичния кодекс
на вътрешните одитори, статута на дирекция
„Вътрешен одит“ и утвърдената от министъра
на финансите Методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска тригодишен стратегически план и годишен план за
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дейността си, които се съгласуват от одитния
комитет и се утвърждават от министъра;
3. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
4. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
5. проверява и оценява: съответствието
на дейностите със законите, подзаконовите
и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата
и оперативната информация; създадената
организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и
икономичността на дейностите, изпълнението
на задачите, договорите, поетите ангажименти
и постигането на целите;
6. консултира министъра по негово искане,
като предоставя съвети, мнения, обучения и
други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема
управленска отговорност за това;
7. представя и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, а при необходимост – и с одитния комитет, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент за даване на увереност и
изготвя одитен доклад;
8. документира, обсъж да и док ладва в
зависимост от естеството на всеки одитен
ангажимент за консултиране резултатите от
неговото изпълнение;
9. дава препоръки за подобряване на дейностите в одитираните структури и проследява
изпълнението на приетите препоръки съгласно
план за действие, утвърден от министъра или
от упълномощено от него длъжностно лице;
10. изготвя и представя на министъра и на
одитния комитет годишен доклад за дейността
по вътрешен одит в съответствие с чл. 40 от
Закона за вътрешния одит в публичния сектор.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 16. (1) Служителят по сигу рност та
на информацията е на пряко подчинение на
министъра.
(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. отговаря за защитата и контрола на достъпа до класифицираната информация, сигурност
та на комуникационните и информационните
системи (КИС) и криптографската сигурност;
2. следи за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и други нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицираната информация;

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
4. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 от ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
5. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проучване на служители в Министерството за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво
на класификация „секретно“ и по-високо;
6. следи за правилното определ яне на
нивото на класификация на информацията в
Министерството;
7. организира и провежда обучението на
служителите в Министерството за работа с
класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
8. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
мат ериа ли т е и док у мен т и т е, с ъд ържа щ и
класифицирана информация, и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и
взетите мерки;
9. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в Министерството;
10. ръководи регистратури за класифицирана информация;
11. организира изграждането и акредитацията на КИС за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация, като
контролира тяхната сигурност и експлоатация;
12. контролира дейността на органа по
развитие и експлоатация на КИС за създаване,
обработка и съхранение на класифицирана
информация на Министерството;
13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
14. изпълнява функциите на длъжностно
лице по защита на данните, като:
а) информира и съветва администратора
или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните
задължения по силата на нормативните актове
за защита на личните данни;
б) наблюдава спазването на правилата за
защита на личните данни и на политиките на
администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни,
включително възлагането на отговорности,
повишаването на осведомеността и обучението
на персонала, който участва в операциите по
обработване, и съответните одити;
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в) при поискване предоставя съвети по
отношение на оценката на въздействието
върху защитата на данните и наблюдава извършването на оценката;
г) сътрудничи с надзорния орган;
д) действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, които са свързани
с обработването, включително предварителната консултация, и по целесъобразност се
консултира по всякакви други въпроси;
15. изпълн ява фу нк циите на сл у ж ител
за мрежова и информационна сигурност по
приложение № 6 към чл. 3, ал. 2, т. 2 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, приета с
Постановление № 186 на Министерския съвет
от 2019 г. (ДВ, бр. 59 от 2019 г.).
Раздел VI
Финансов контрольор
Чл. 17. (1) Финансови я т кон т рольор е
пряко подчинен на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност по отношение на финансовата дейност на Министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни актове в съответствие
с указанията на министъра на финансите.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 18. (1) Общата администрация е организирана в 4 дирекции:
1. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“
2. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
3. дирекция „Правна“;
4. дирекция „Административно и информационно обслужване“.
(2) Общата администрация може да осъществява функции по изпълнение на споделени услуги в системата на Министерството,
както и да ползва услуги по изпълнение на
функции по управление на човешките ресурси, предоставени от администрацията на
Министерския съвет.
(3) Споделени услуги са услугите, при
коит о една административна структура може
да предоставя услуги, свързани с общите
административни дейности, на останалите
администрации.
Чл. 19. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
1. прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;
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2. оси г у ря ва фи на нсово - сче т овод н и т е,
бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на Закона за счетоводството, Закона за държавната собственост,
Закона за финансовото управление и контрол
в публичния сектор, Закона за публичните финанси и нормативните актове, регламентиращи
бюджетната политика на Министерството
като първостепенен разпоредител с бюджет и
целеви средства и разпоредител със средства
по международни програми;
3. участва в процеса на управление на
бюджетните средства на Министерството в
съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност
и публичност, като:
а) следи за спазването на финансовата и
бюджетната дисциплина;
б) извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и ги отразява своевременно в счетоводните регистри;
в) прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
4. обслужва плащанията и транзитните
сметки на Министерството като първостепенен разпоредител с бюджет в системата на
Единната сметка;
5. анализира, разпределя и утвърж дава
чрез системата на Единната сметка лимита
на разходите между разпоредителите с бюджет в системата на Министерството; дава
методологически указания на второстепенните
разпоредители с бюджет;
6. съставя годишен финансов отчет на администрацията и сборен на Министерството;
7. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средствата от ЕС и на сметките
за чужди средства, като осигурява своевременното им представяне пред съответните
институции;
8. разработва проекта на годишен бюджет и
средносрочната бюджетна прогноза за системата на Министерството съгласно нормативната
уредба и указанията на Министерството на
финансите и в програмен формат;
9. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми
и документацията за капиталовите разходи
по бюджета на Министерството;
10. отговаря за правилното управление,
стопанисване и използване на имуществото на
Министерството, организира и извършва годишни инвентаризации в установените срокове;
11. осигурява поддръжката на движимото
и недвижимото имущество – държавна собственост, предоставено на Министерството за
управление, като организира и осъществява
извършването на текущи и основни ремонти;
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12. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване и логистика на звената
в Министерството с транспорт, организационна техника, консумативи и инвентар;
13. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
14. оказва съдействие в рамките на своята
компетентност в нормативно установените срокове на дирекция „Правна“ при изпълнението
на задълженията є по Закона за обществените
поръчки, като участва при организирането
и координира извършването на дейностите,
свързани с обществените поръчки, като:
а) участва в планирането и отчитането на
обществените поръчки;
б) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на
възстановяване на гаранциите за изпълнение
по сключените договори;
в) води регистър на сключените договори
и осъществява контрол по плащанията на
договорите, в които страна е Министерството;
г) изпраща до Регистъра на обществените поръчки (РОП) информацията по чл. 36,
ал. 1, т. 6 и 12 – 14 и чл. 230, ал. 4 от Закона
за обществените поръчки;
15. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на Министерството
с машини и съоръжения, резервни части,
инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане; координира
и осиг у рява поддържането на хигиената,
охраната, пропускателния режим, пожароизвестителните и пожарогасителните системи
и асансьорните уредби;
16. осъществява дейностите по защита при
бедствия и отбранително-мобилизационната
подготовка, утвърждава и упражнява контрол при разработването на плана за защита
при бедствия и на плана за провеждане на
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи.
Чл. 20. Дирекция „Правна“:
1. осъществява процесуалното представителство на министъра и на Министерството;
2. разработва проекти на нормативни актове от компетентността на министъра;
3. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на иновациите и
растежа, както и във всички случаи, в които
Министерството е заинтересувано ведомство;
4. изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения
на Министерския съвет, свързани с дейността
на Министерството;
5. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
6. изготвя становища по проекти на международни договори;
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7. изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове,
издавани от министъра или от овластено от
него длъжностно лице;
8. изготвя проекти на граждански договори,
съгласува по законосъобразност граждански
и трудови договори, сключвани в Министерството;
9. съгласува и дава становища по проекти
на актове, с които министърът упражнява правата на държавата като едноличен собственик
на капитала, както и правата на държавата
като съдружник или акционер в публичните
предприятия;
10. дава становища по законосъобразността
на процедури по реда на Закона за държавната
собственост, Закона за държавния служител,
Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани
в Министерството;
11. подпомага възлагането на обществени
поръчки, като:
а) организира и координира всички дейности във връзка с планирането, подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
б) участва в разработването на документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
в) участва при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки
в съответствие с нормативните изисквания
и приложимите правила за обществените
поръчки на европейското и националното
законодателство, като носи отговорност за
законосъобразното им провеждане;
г) изготвя и съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки и организира
сключването им, организира осъществяването
на наблюдение и контрол върху изпълнението
им съвместно с функционално отговорното
административно звено, от което получава
своевременно необходимата информация;
д) подготвя и изпраща до Регистъра на
обществените поръчки (РОП) в нормативно установените срокове информацията по
чл. 36, ал. 1, т. 1 – 5, 7 – 11 и 16 от Закона за
обществените поръчки;
е) отговаря за изпълнението на задълженията по чл. 36а, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки в рамките на своята компетентност;
ж) организира съхраняването на документацията по проведените процедури за възлагане
на обществените поръчки;
з) разработ ва вът решни те п рави ла на
Министерството по Закона за обществените
поръчки и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
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и) подготвя становища по проекти на
актове във връзка с прилагането на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
к) изготвя становища, съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби
във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява
процесуално представителство в образуваните
производства;
12. дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани
с договорите за финансиране на иновационни
и инвестиционни проекти и съгласуването на
тези договори, включително свързаните с тях
договори за ипотека и особен залог;
13. участва в изготвянето на договорите
по Закона за насърчаване на инвестициите
и правилника за прилагането му;
14. прилага подходящи политики и стратегии по управлението и развитието на човешките ресурси в държавната администрация
в съответствие със стратегическите цели на
Министерството и за оптимизиране на организационната структура;
15. разработва и прилага система за наемане и подбор; система за въвеждане на новопостъпили служители; система за оценяване
изпълнението на служителите, заплащане и
развитие на кариерата; програми за обучение
и професионална квалификация и проектиране
на работните места;
16. участва в планирането на потребности
от нови служители за администрацията и методически подпомага дейността на звената по
управление на човешките ресурси в системата
на Министерството;
17. организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в Министерството;
18. организира процеса по назначаването
на служители в Министерството;
19. осъществява правнонормативното обслужване в областта на служебните и трудови т е п равоо т ношени я; изго т вя вси чк и
актове, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения в съответствие с действащото
законодателство; съставя, води и съхранява
служебните и трудовите досиета;
20. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението
на служителите в администрацията;
21. разработва проекти на длъжностните
разписания;
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22. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния
съвет;
23. извършва съгласувателните процедури
при определяне, назначаване и освобождаване
на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството, пряко назначавани или предлагани
от министъра;
24. изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в администрацията
и анализира дейностите по обучението;
25. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за
възстановяване на работа на служителите, на
които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с Министерството
е било признато за незаконно;
26. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на
човешките ресурси.
Чл. 21. Дирекция „Връзки с обществеността и протокол“:
1. организира разработването на Комуникационна стратегия на Министерството, която
включва план за представяне на политиките,
изграждане и поддържане на институционална
идентичност на ведомството и на имиджа на
министъра, заместник-министрите, представителите на политическия кабинет и експертния екип на Министерството, определен за
публично-медийно представяне;
2. осигурява провеждането на информационната политика на Министерството, като:
а) координира публичните изяви на министъра, на политическия кабинет на служителите
на Министерството и на ръководителите на второстепенните разпоредители към министъра;
б) информира обществеността за политиката на Министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
в) осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на административните структури към Министерството с
обществеността, като организира публичните
изяви на служителите на Министерството,
включително медийни;
г) предлага извършване на проучвания и
анализ на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна стратегия в
помощ на настоящи или предстоящи решения
и политики на Министерството;
д) всекидневно поддържа и осъвременява
информацията на страницата на Министерството в интернет, като публикува текуща
информация на български и на английски език;
е) отговаря за медийния мониторинг по
теми, свързани с дейността на Министерството;
3. подготвя съвместно с парламентарния
секретар отговорите на министъра на въпро-
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си и питания в рамките на парламентарния
контрол в Народното събрание;
4. работи в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на Президента,
с дирекция „Правителствена информационна
служба“ на Министерския съвет и на другите
министерства и ведомства;
5. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България
и с представителствата на водещи фирми и
финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на
Министерството;
6. съдейства на началника на кабинета
при изготвяне на програмата на министъра,
на неговите заместници и на главния секретар при официални и работни посещения в
чужбина и в страната, както и на официални
гости на министъра, на неговите заместници
и на главния секретар;
7. осигурява в координация с дирекция
„Правителствен протокол“ на Министерския
съвет протоколно задграничните командировки на министъра, включително визи, резервации, настаняване, транспортни схеми и др.;
8. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и осигурява наемане
при необходимост на преводачи от и на български език;
9. подготвя необходимите документи за
задграничните командировки на служителите
на Министерството, на ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджет по
бюджета на Министерството;
10. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното обслужване
на официални и работни срещи, конференции,
семинари, дискусии.
Чл. 22. Дирекция „А дминистративно и
информационно обслужване“:
1. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана
информационна система, включваща система
за архивиране и съхраняване на документацията на Министерството, и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива;
2. осиг у рява дейност та по приемането
на заявления и искания, жалби и протести,
сигнали и предложения от физически и юридически лица, включително изслушването им
в определени и предварително оповестени
дни и часове, съгласно глава осма от Административнопроцесуалния кодекс;
3. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“;
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4. координи ра и кон т роли ра осъществяването на комплексно административно
обслужване съгласно изискванията на Административнопроцесуалния кодекс;
5. координира дейностите по предоставяне
на административни услуги и електронно
управление;
6. приема, проучва, докладва и насочва по
компетентност кореспонденцията, постъпила
в Министерството;
7. координира подготовката, съгласуването
и внасянето на материалите на Министерството и на второстепенните разпоредители с
бюджет за заседанията на Министерския съвет;
8. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседания на Министерския съвет и отговаря
за архивирането им;
9. поддържа архив на приетите от Министерския съвет актове и организира информирането на дирекциите относно актовете,
отнасящи се до дейността на Министерството
и на второстепенните разпоредители с бюджет;
10. организира и оформя предложенията
на Министерството за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет и изготвя периодични отчети
за изпълнението им;
11. осъществява заявяването за вписване
на административните услуги, предоставяни
от Министерството, както и настъпилите
промени или заличавания в тях;
12. организира експертиза за ценността
на документите, съхранявани в архива, тяхната обработка и предаване в Централния
държавен архив;
13. проу чва водещи информационни и
комуникационни технологии и изучава информационните потребности, обслужващи
дейността на Министерството, като формира
политики за внедряване на информационни
и комуникационни технологии;
14. организира, администрира и осигурява
техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на
Министерството;
15. организира и осигурява поддръжката
на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на Министерството и на
търговските представителства в чужбина;
16. осигурява системна поддръжка и интег раци я на комплексни информационни
системи в Министерството, вк лючително
информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация;
17. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в Министерството;
18. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната
техника, на комуникационното оборудване на
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Министерството и на използваните софтуерни
продукти и системи;
19. оказва съдействие на дирекция „Правна“ и на дирекция „Финанси и управление на
собствеността“ при изпълнението на задълженията им по Закона за обществените поръчки;
20. администрира и осигурява техническата поддръжка на компютърната техника на
Министерството, съдържаща класифицираната
информация в електронен вид, съвместно с
органите по сигурността;
21. оказва съдействие на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ при
поддържането и администрирането на охранителния и пропускателния режим в сградите
на Министерството;
22. осигурява защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на
Министерството в областта на информационните и ком у никационните технологии;
поддържа опис на всички информационни
активи на Министерството и на присъщия
им риск по отношение на информационната
сигурност;
23. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията
софтуер и хардуер, и организира своевременното
инсталиране на коригиращ софтуер;
24. подпомага служителя по сигурността на
информацията в изготвянето на политиките
и документираната информация, свързани с
мрежовата и информационната сигурност,
произтичащи от нормативната уредба;
25. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на Министерството в частта
по численост на персонала и разходваните
средства за възнаграждения, включително
за второстепенните разпоредители с бюджет
по бюджета на Министерството; участва и в
изпълнението на програмите от програмния
бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 23. Специализираната администрация
е организирана в 4 дирекции:
1. дирекция „Политики и анализи“;
2. дирекция „Инструменти за икономически растеж“;
3. дирекция „Насърчителни мерки и проекти“;
4. Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“.
Чл. 24. Дирекция „Политики и анализи“:
1. разработва проекти на нормативни актове,
свързани с процеса на подготовка, ресурсно обезпечаване и изпълнение на политиката по чл. 3,
ал. 1, съвместно с останалите институции,
имащи отношение към нейното изпълнение;
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2. инициира и разработва проекти и програми, финансирани със средства от националния бюджет, програми, финансирани от
фондовете на ЕС за периода 2021 – 2027 г.,
международни донори и други организации,
които отговарят на целите и приоритетите на
националната политика и приоритетите на
Европейския съюз в областта на иновациите
и технологичното развитие;
3. оценява иновативното развитие на страната въз основа на показатели за неговата
ефективност; определя основните области
на развитие в съответните сектори и сфери,
изискващи ранно прилагане на модерни технологии и иновации;
4. участва в координирането на резултатите на публичната администрация с оглед на
изпълнението на заложените цели за НИРД
в секторни стратегии и политики, научноизследователските и аналитичните институции
и други организации в сферата на изпълнение
на иновативни идеи, разработки и технологии
и изготвя и обобщава предложения за подобряване на иновативната активност;
5. координира процеса на „предприемаческо откритие“ и участва в разработването и
осъществяването на Иновационната стратегия
за интелигентна специализация на Република
България и въвеждане на иновации в предприятията;
6. участва в провеждането на политиката по
отношение на малките и средните предприятия
и предприемачеството, както и в прилагането
на клъстерната политика в икономиката;
7. съвместно с Министерството на образованието и науката разработва политики
и модели за осигуряване на устойчивост на
научноизследователските и иновационните
инфраструктури, достъпа и ползването на
научноизследователското и иновационното
оборудване и капацитет;
8. идентифицира и подпомага разработването на ключови съвместни проекти и програми
между бизнеса и научните организации чрез
публично-частни партньорства и насърчава
и организира участието в европейски и международни мрежи и клъстери;
9. изпълнява функции по участието на страната в Рамковата програма на ЕС за научни
изследвания и иновации Хоризонт Европа;
10. участва в разработването на политиката
по защита на интелектуалната собственост
и права, на нови модели и форми за технологичен трансфер и комерсиализация на
научноизследователски продукти и развитие
на капацитета в сферата;
11. участва в дейността на работните групи към Съвета по европейските въпроси в
сферата на своята компетентност;
12. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в об-
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ластта на Космоса, произтичаща от членството
на Република България в ЕС, включително
като организира и ръководи дейността на Работна група № 35 „Космическа политика“ по
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз към Съвета по европейските въпроси (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от
2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г.,
бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г.,
бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г.,
бр. 36 и 79 от 2016 г., бр. 7, 12, 39 и 73 от
2017 г., бр. 3 от 2019 г. и бр. 41 от 2021 г.);
13. участва и координира прилагането и
изпълнението на ангажиментите на Република
България, които произтичат от членството
в ЕС и в международни икономически организации, по въпросите на технологиите,
иновациите и предприемачеството;
14. предлага мерки за насърчаване на зелените технологии, кръговата икономика и
биоикономика, подпомага прехода към Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0, като разработва
и прилага политики и мерки за стимулиране
на технологии и иновации, както и цифрови
технологични решения с оглед на насърчаване
на икономическия растеж;
15. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени
организации по отношение на дейностите
за развитие на нисковъглеродна и ресурсно
ефективна икономика, опазване на околната
среда и ограничаване изменението на климата
съобразно функционалната си компетентност;
16. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване
на устойчивата електрическа мобилност и
изпълнението на дейностите в икономиката,
свързани с прилагането на Директива 2014/94/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
17. разработва, координира и осъществява дейностите и мерките на Националната
програма за реформи и на Националната
програма за развитие от компетентността на
Министерството, отчита текущото изпълнение
на програмите пред отговорните институции;
18. инициира, администрира и участва в
проекти по програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 – 2027 г. или от
държавния бюджет, в изпълнение на целите и
приоритетите на правителствената политика
в областта на научните изследвания, иновациите и предприемачеството и технологичния
трансфер в подкрепа на бизнеса и различни
сектори от националната икономика, включително по организацията на Национален
иновационен фонд (НИФ);
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19. участва в изготвянето на позиции на
министъра по въпроси от компетенциите на
дирекцията;
20. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството.
Чл. 25. Дирекция „Инструменти за икономически растеж“:
1. подготвя текущи и стратегически анализи, оценки и становища, свързани с развитие и
прилагане на средносрочните и дългосрочните
сценарии за ускорен икономически растеж;
2. инициира и разработва политики и мерки, свързани с изпълнението на националната
политика по прилагането на финансовите
инструменти;
3. участва в разработването на икономически и правни регулатори и мерки за насърчаване на икономическите субекти;
4. ръководи, организира и участва в осъществяването на международна дейност, включително дейности, свързани с външноикономически отношения и участие в международни
организации в сферата на компетентност
на Министерството, съгласувано с Министерството на икономиката и индустрията и
Министерството на външните работи;
5. инициира, администрира и участва в
проекти по програми, финансирани от фондовете на ЕС за периода 2021 – 2027 г. или от
държавния бюджет, в изпълнение на целите
и приоритетите на правителствената политика в областта на конкурентоспособността и
растежа на българската икономика;
6. участва при формулирането и провеждането на политиката към стартъп компаниите
и фондовете за дялово и рисково инвестиране;
7. подпомага минист ъра при у пра ж н яване правата на държавата като едноличен
собственик на капитала, както и правата
на държавата като съдружник или акционер
в публичните предприятия, делегирани му
от Министерския съвет, и при вземането
на решения по въпроси, предоставени в негова компетентност от законодателството,
от устава или учредителния акт, и изготвя
проекти на актове, с които министърът се
произнася;
8. подпомага дейност та на минист ъра
при даване на разрешение или одобрение в
качеството му на орган, упражняващ правата
на държавата в капитала на публичните предприятия, по въпроси, предоставени в негова
компетентност: за разпоредителни сделки с
дълготрайни активи, за учредяване на вещни
права върху недвижими имоти, за отдаване
под наем на недвижими имоти, за получаване
на заеми или кредити, предоставяне на заеми,
предоставяне на гаранции (с изключение на
гаранции, давани по реда на ЗОП), поемане на
задължения за поръчителство и предоставяне
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на целево финансиране, даване на обезпечения
на трети лица, сключване на съдебна или
извънсъдебна спогодба, с която се признават
задължения или се опрощава дълг, учредяване
на ипотека и залог на дълготрайни активи на
дружеството, придобиване или разпореждане
с дялове или акции и други;
9. разглежда постъпили предложения за
избор на регистрирани одитори или одиторски дружества за извършване на независим
финансов одит на годишните финансови отчети на публичните предприятия – търговски
дружества с повече от 50 на сто държавно
участие в капитала;
10. подготвя необходимите документи във
връзка с процедурите по структуриране и преструктуриране (преобразувания, увеличаване/
намаляване на капитала и др.) на публичните
предприятия – търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала, и
държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от ТЗ;
11. изисква предоставянето на необходимата
информация от публичните предприятия (тримесечни и годишни финансови отчети, анализи
и доклади за дейността и др.), годишни само
оценки за дейността и ефективността по чл. 21,
ал. 5 от ЗПП, включително представянето на
отчет за изпълнението на бизнес програмите,
и дава становища по тях, както и по отчетите
за степента на изпълнение на показателите им;
12. събира, обобщава, публикува и предоставя на АППК и на Министерството на
финансите информация относно прилагането
на правилата за концентрация на паричните
средства, включително данни за поддържането на електронно-информационна система за
публичните предприятия по чл. 21 от ППЗПП,
както и информация за бюджети, прогнозните резултати за публичните предприятия от
сектор „Държавно управление“ за съответния
тригодишен програмен период;
13. изготвя становища и дава предложения
за начина на гласуване по въпроси, включени
в дневния ред на Общите събрания на публичните предприятия – търговски дружества с
повече от 50 на сто държавно участие, в които
министърът упражнява правата на държавата
като съдружник или акционер;
14. организира и участва в провеждането
на конкурсни процедури за избор на членове
на органи на управление и контрол в публичните предприятия, в които министърът
упражнява правата на държавата в капитала,
при условията на ЗПП и ППЗПП;
15. подготвя проекти на договори за възлагане на управлението и надзора с членовете на
органите за управление и контрол в публичните
предприятия и води регистър на договорите;
16. сътрудничи на АППК при разработването на Политиката за участието на държавата
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в публичните предприятия или нейната актуализация в рамките на своята компетентност,
както и при изготвянето на годишен обобщен
аналитичен доклад за публичните предприятия;
17. участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща публичните
предприятия, управлението на държавното
участие, приватизацията и други, с оглед на
отрасловата компетентност на министъра;
18. участва в провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на
стопанската дейност и повишаване конкурентоспособността, като разработва конкретни
предложения за подобряване на бизнес средата
и отпадане и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими, включително
относно стартиращи компании;
19. у част ва в п ри ла га нет о на Десет т е
принципа на Законодателния акт за малкия
бизнес в Република България;
20. подпомага изпълнението на Националната стратегия за насърчаване на малките и
средните предприятия, както и програми за
прилагането є;
21. координира и подпомага участието на
Република България в инициативата „ЕВРИКА“ и в Съвместната програма „ЕВРОСТАРС“;
22. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството.
Чл. 26. Дирекция „Насърчителни мерки
и проекти“:
1. у частва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на
инвестициите;
2. участва в разработването на проекти на
нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
3. изготвя становища относно издаването на
сертификат по реда на Закона за насърчаване
на инвестициите;
4. прилага финансовите мерки за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване
на инвестициите;
5. осъществява контрол по изпълнението на договори за прилагане на финансови
мерки по реда на Закона за насърчаване на
инвестициите;
6. участва в координацията на провежданата политика за насърчаване на инвестициите
при взаимодействие с другите централни и
териториални органи на изпълнителната власт
и с Българската агенция за инвестиции;
7. участва в диалога с представителите на
инвеститорската общност по въпросите на
инвестиционната политика;
8. съдейства за изпълнението на инвестиционни проекти, като осъществява координация
с потенциални инвеститори и сертифицирани
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инвеститори съвместно с Българската агенция
за инвестиции;
9. участва в изготвянето на удостоверения
и предложения за получаване на разрешения
за пребиваване на чужденци на икономически
основания по реда на Закона за чужденците
в Република България;
10. участва в разработването и в контрола
на изпълнението на оперативните програми,
финансирани от фондовете на ЕС, по въпросите, свързани с политиките за насърчаване
на инвестициите;
11. инициира, администрира и участва в
проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми
на Европейската комисия и от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите
на правителствената политика в областта на
инвестициите;
12. изпълнява задачи, свързани с участието
на Република България в международните
икономически организации по въпросите на
инвестиционната политика;
13. участва в дейността на Експертната
група по скрининг на преките чуждестранни
инвестиции в ЕС към Главна дирекция „Търговия“ на Европейската комисия, създадена на
основание чл. 12 от Регламент (ЕС) 2019/452;
14. участва в подготовката на предложение
на министъра при възлагане на споразумение
за индустриално сътрудничество, както и за
основните параметри на споразумението съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 9 от ЗОП;
15. участва в дейностите за подкрепа на
проекти за инвестиционни разходи и сключване на споразумения за индустриално сътрудничество в областта на сигурността и
отбраната;
16. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството;
17. подпомага дирекция „Инструменти за
икономически растеж“ при изпълнението на
инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването
на съществуващи административни режими.
Чл. 27. (1) Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“:
1. организира и координира дейностите
по изпълнение на ангажиментите на Министерството, предвидени в европейското и
националното законодателство за изпълнение
на Кохезионната политика на Общността;
2. изпълнява функциите на управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013 г., на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.,
на Оперативна програма „Инициатива за
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малки и средни предприятия“ 2014 – 2020,
на Програмата за конкурентоспособност и
иновации в предприятията 2021 – 2027 г. и на
Програмата за научни изследвания, иновации
и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027 г., спазвайки принципа на
разделяне на отговорностите:
а) организира, координира и участва в
изготвянето, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на програмите
съгласно наръчниците по съответната програма, вътрешните правила на дирекцията,
системите за управление и контрол, както
и приложимото европейско и национално
законодателство;
б) дефинира и разработва критерии и методология за подбор на операции по програмите;
в) изпълнява функциите на секретариат,
координира и подпомага работата на Комитета за наблюдение на съответната програма;
г) осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите;
д) изготвя годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на програмите;
e) организира, координира и участва в
процеса по разработването и при необходимост – изменението на програмите заедно със
съпътстващите ги документи;
ж) участва и води преговори с ЕК по програмните документи на програмите, което
включва както финансовото разпределение,
така и видовете дейности и мерки, кореспондиращи с европейските ценности и политики;
з) участва в изготвянето, измененията и реализирането на Споразумението за партньорство
2014 – 2020 г. в частта, касаеща Оперативна
програма „Иновации и конку рентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Оперативна програма
„Инициатива за малки и средни предприятия“
2014 – 2020, както и на Споразумението за
партньорство 2021 – 2027 г. в частите, касаещи Програмата за конкурентоспособност и
иновации в предприятията 2021 – 2027 г. и
Програмата за научни изследвания, иновации
и дигитализация за интелигентна трансформация за периода 2021 – 2027 г.;
и) удостоверява, че съфинансираните строително-ремонтни дейности, доставки и услуги
са извършени и че декларираните от бенефициентите разходи са действително изпълнени
и са в съответствие с националните правила и
с правилата на Общността; извършва административни проверки по отношение на искания
за плащане и проверки на място на операциите,
съфинансирани по съответната програма;
к) извършва плащания към бенефициентите и гарантира, че съществува система за
записване и съхраняване в електронна форма
на счетоводните записи за всяка операция
по програмите и че са събрани данни за
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изпълнението, необходими за финансовото
управление, мониторинг, проверки, одити
и оценка;
л) въвежда ефективни и пропорционални
мерки за борба с измамите, като взема предвид установените рискове;
м) осъществява необходимите дейности
във връзка с предотвратяване, откриване
и коригиране на нередности, включително
проверки на място;
н) установява процедури, за да гарантира,
че всички документи относно разходите и
одитите, необходими за изграждане на адекватна одитна пътека, позволяват нейното
проследяване;
о) осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност;
п) въвежда и актуализира информация в
Информационните системи за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (ИСУН и ИСУН 2020) и носи
отговорност за достоверността, актуалността
и пълнотата на въведената информация по
съответната оперативна програма;
р) осъществява функции по администриране на държавна и минимална помощ, предоставяна в изпълнение на програмите;
с) въвежда, преглежда и актуализира дан
ните от компетентността на управляващия
орган за изпълнението на прог рами те в
електронните системи за обмен на данни на
Европейската комисия;
т) осъществява функции по процесуално
представителство по съдебни дела, свързани
с изпълнението на програмите;
у) изпълнява други присъщи на управляващия орган функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове
на ЕС, както и на приложимите национални
актове и правила;
3. делегира, по своя преценка и в съответствие с установените на национално ниво
правила, част от функциите си по т. 2 на
междинни звена по програмите, по които е
управляващ орган и контролира дейността им;
4. осъществява функциите на Изпълнителна агенция по Програма ФАР, като:
а) подпомага дейността на ръководителя
на програмата и отговаря за правилното
финансово и административно управление
на проектите;
б) отговаря за управлението и изпълнението
на програмите и проектите, по които Министерството съобразно съответното финансово
споразумение е Изпълнителна агенция по
Програма ФАР;
в) прилага и следи за спазването на правилата на Програма ФАР;
г) осъществява финансови проверки, верификации и контрол върху техническото
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изпълнение на проекти, съфинансирани по
Програма ФАР;
д) изготвя необходимите документи за
дирекция „Национален фонд“ на Министерството на финансите и организира плащанията към изпълнителите/бенефициентите по
договори по Програма ФАР след преценка
на целесъобразността и допустимостта на
разходите;
е) поддържа система за финансова отчетност по отношение на всички плащания по
договори по Програма ФАР, както и на получените средства от помощта от Европейската
комисия/дирекция „Национален фонд“ на
Министерството на финансите;
ж) изготвя уведомления до министъра на
финансите съгласно Закона за държавните
помощи и правилника за прилагането му по
отношение на помощите, предоставяни по
проекти;
5. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност;
6. координира работата на Тематичните
работни групи за изготвянето на Програмата за конкурентоспособност и иновации в
предприятията 2021 – 2027 г. и на Програмата
за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация
2021 – 2027 г. и изпълнява функциите на секретариат към тях съгласно съществуващите
нормативни актове;
7. изпълнява инвестициите (програмите)
от компетентността на министъра, предвидени в Националния план за възстановяване
и устойчивост, като осъществява дейностите
и функциите съгласно посоченото в Плана
и приложимата европейска и национална
нормативна рамка.
(2) Осъществяването на функциите по
ал. 1 се подпомага от служители, заемащи
по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти
и програми“.
(3) Възнагражденията на служителите в
Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ се финансират изцяло от приоритетните оси за техническа
помощ на Оперативна програма „Иновации
и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., на
Програмата за конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021 – 2027 г. и на
Програмата за научни изследвания, иновации
и дигитализация за интелигентна трансформация 2021 – 2027 г.
(4) Функциите по ал. 1, т. 2, буква „р“
включват:
1. подготвяне на уведомления до Европейската комисия чрез министъра на финансите
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в случаите, когато помощта подлежи на предварително уведомяване;
2. предварително съгласуване с министъра
на финансите на планираната държавна помощ в случаите, когато тя попада в обхвата
на груповото освобождаване;
3. информиране на Европейската комисия
чрез министъра на финансите за влязла в
сила схема за държавна помощ, попадаща в
обхвата на групово освобождаване;
4. поддържане на регистър за предоставените държавни и минима лни помощи,
администрирани от дирекцията в изпълнение на функциите є на управляващ орган на
програмите.
(5) Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ се ръководи от
главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от двама заместник главни директори.
(6) Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ има до 12 териториални звена в областни градове на страната. С
длъжностното разписание на Министерството
министърът определя градовете, в които се
създават териториалните звена, и определя
тяхната численост и длъжностна структура.
Общата численост на служителите в териториалните звена е посочена в приложението
към чл. 11, ал. 3.
Раздел IХ
Организация на работата в Министерството
Чл. 28. Вътрешните правила за организа ц и я на дейнос т и т е в Минис т ерс т во т о,
пропускателният режим и други специфични
разпоредби, засягащи дейността на Министерството, се утвърждават с акт на министъра
по предложение на главния секретар.
Чл. 29. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(4) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Чл. 30. Приемното време на министъра
за изслушване на граждани и представители
на организации и юридически лица относно
предложения и сигнали се оповестява на интернет страницата, както и на указателните
табла в сградите на Министерството.
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Чл. 31. (1) Приемът на граждани и представители на организации и юридически лица
и изслушването на техните предложения и
сигнали се извършват в приемната на Министерството, като информация за приемните
дни се оповестява на интернет страницата,
както и на указателните табла в сградите на
Министерството.
(2) Предложенията и сигналите – писмени
и устни, могат да бъдат подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани на български
език, седалището и последният посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронният адрес, ако има такъв;
3. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са
подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата
на подаването или заявяването в приемната
или в деловодството на Министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на административните структури към министъра могат да
се правят до техните ръководители. Преписи
от тези предложения могат да се изпращат и
до министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия на
административните органи или длъжностни
лица в съответната администрация, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават:
1. до министъра, когато сигналът се отнася
до служители на Министерството;
2. до министъра, когато сигналът се отнася до ръководители на административни
структури към министъра;
3. до съответните ръководители на административни структури, когато сигналът се
отнася до служители на тези структури, или
до министъра;
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4. до Министерския съвет, когато сигналът
се отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът може
да бъде подаден и чрез министъра.
(8) Предложенията и сигналите, които са
подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно от
7 дни от постъпването им, освен когато има
данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За
препращането се уведомява подалият сигнала
или предложението.
(9) Във връзка с работата на Министерството по приема на граждани и приемане
на предложения и сигнали от последните е
приложим Регламент (ЕС) 2016/679 относно
защитата на физическите лица във връзка с
обработването на личните им данни и относно
свободното движение на такива данни.
Чл. 32. (1) Директорите на дирекции и
ръководителите на основни административни
звена, пряко подчинени на министъра, ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция и административно
звено в съответствие с определените с правилника функции.
(2) Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи,
възложени им от министъра в сферата на
правомощията му.
Чл. 33. (1) Правата и задълженията на
служителите в Министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност
се определят в длъжностни характеристики,
които се утвърждават от главния секретар.
(2) Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 34. (1) За изпълнение на определени
задачи, свързани с дейността на Министерството, могат да бъдат привличани временно
нещатни сътрудници в качеството им на
експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят от министъра в акта за
привличането им и/или в сключения с тях
договор.
Чл. 35. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
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Приложение
към чл. 6, ал. 8, чл. 11, ал. 3
и чл. 27, ал. 6
Численост на персонала в организационни
те структури и административните звена в
Министерството на иновациите и растежа –
399 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
заместник-министри
началник на политическия кабинет
парламентарен секретар
съветници, експертни и технически сътрудници
главен секретар
инспекторат
дирекция „Вътрешен одит“
служител по сигурността на информацията
финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
дирек ци я „Връзк и с общественост та и
протокол“
дирекция „Финанси и управление на собствеността“
дирекция „Правна“
дирекция „Административно и информационно обслужване“
Специализирана администрация
дирекция „Политики и анализи“
дирекция „Инструменти за икономически
растеж“
дирекция „Насърчителни мерки и проекти“
Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“
в т.ч.:
сътрудници по управление на европейски
проекти и програми
служители в териториалните звена
1460
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 3 от 2015 г. за условията и реда за
прилагане на схемите за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; доп., бр. 31 и 80 от
2015 г.; изм., бр. 16, 50 и 69 от 2016 г., бр. 19
и 77 от 2017 г., бр. 17 и 42 от 2018 г.; Решение
№ 8966 от 2.07.2018 г. на ВАС на РБ – бр. 57
от 2018 г.; бр. 73 от 2018 г., бр. 20 от 2019 г.,
бр. 18 и 77 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 22, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ
обикновена ушна марка и електронно средство
за идентификация;“.
§ 2. В чл. 23, ал. 2 т. 1 се изменя така:

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

„1. са идентифицирани с одобрени от БАБХ
обикновена ушна марка и електронно средство
за идентификация;“.
§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „момента
на замяната“ се заменят с „последния ден за
подаване на заявления за подпомагане“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 2 думите „деня на“ се заменят с
„края на събитието, което е наложило“.
2. В ал. 2 думите „това е отразено“ се
заменят с „точната дата на преместването е
отразена“.
§ 4. В чл. 27а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. фактури при плащане по банков път
и фискални касови бележки при плащане в
брой, издадени от фискално устройство, когато
земеделските стопани са търговци по смисъла
на чл. 1 от Търговския закон;“
б) създава се т. 9:
„9. фискални отчети от млекомат – при
директни продажби на сурово мляко от млекомат.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „При
смърт на кандидата за подпомагане, в периода
след смъртта, документите по ал. 1 следва
да бъдат издадени от името на представител
на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено
пълномощно.“
3. В ал. 6 думите „могат да бъдат предоставени“ се заменят със „се предоставят“.
§ 5. В чл. 27б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. фактури при плащане по банков път
и фискални касови бележки при плащане в
брой, издадени от фискално устройство, когато
земеделските стопани са търговци по смисъла
на чл. 1 от Търговския закон;“.
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „При
смърт на кандидата за подпомагане, в периода
след смъртта, документите по ал. 1 следва
да бъдат издадени от името на представител
на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено
пълномощно.“
3. В ал. 5 думите „могат да бъдат предоставени“ се заменят със „се предоставят“.
§ 6. В чл. 27в се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Когато земеделските стопани кандидатстват
едновременно по схемите по чл. 19 и 19а, доказаните реализирани на пазара количества
краве мляко се разпределят пропорционално
на броя на оторизираните преди проверка за
реализация по всяка от двете схеми млечни
крави, а когато кандидатстват едновременно
по схемите по чл. 20 и 21, доказаните реализирани на пазара животни се разпределят
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пропорционално на броя на оторизираните
преди проверка за реализация по всяка от
двете схеми месодайни крави.“
2. В ал. 4 се създава изречение второ:
„При смърт на кандидата за подпомагане
документите по ал. 1 се подават в срок до
31 октомври или до 15 дни от датата на смъртта
от представител на повече от половината от
неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.“
§ 7. В чл. 31а, ал. 1 се създава изречение
второ: „Допустими за подпомагане са следните площи:
1. по чл. 29, която попада във физически
блок с начин на трайно ползване: „Други
трайни насаждения 023 ДТН“, „Овощни насаждения 022 ОН“, „Смесено земеползване
050 СЗП“ и „Дворни места 031 ДМ“;
2. по чл. 29а, която попада във физически
блок с начин на трайно ползване: „Лозови
насаждения 021 ЛН“, „Овощни насаждения 022
ОН“, „Други трайни насаждения 023 ДТН“,
„Смесено земеползване 050 СЗП“ и „Дворни
места 031 ДМ“;
3. по чл. 30, 30а, 30б и 30в, която попада във
физически блок с начин на трайно ползване:
„Обработваеми земи 010 ОЗ“, „Смесено земеползване 050 СЗП“ и „Дворни места 031 ДМ“;
4. по чл. 31, която попада във физически
блок с начин на трайно ползване: „Оранжерийни площи 011 ОП“.“
§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. фактури при плащане по банков път
и фискални касови бележки при плащане в
брой, издадени от фискално устройство, когато
кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1
от Търговския закон;“.
2. В ал. 4 думите „могат да бъдат предоставени“ се заменят със „се предоставят“.
3. В ал. 6 се създава изречение второ:
„При смърт на кандидата за подпомагане
документите по ал. 1 се подават в посочения
период или до 15 дни от датата на смъртта
от представител на повече от половината от
неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.“
4. В ал. 8 се създава изречение второ: „При
смърт на кандидата за подпомагане документите по ал. 1, в периода след смъртта, следва
да бъдат издадени от името на представителя
на наследниците по ал. 6.“
§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя
„отговарят на следните изисквания“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. животните по т. 1 са идентифицирани
с обикновена ушна марка и електронно средство за идентификация, одобрени от БАБХ;“
в) създава се т. 5:
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„5. животните по т. 1 са навършили необходимата минимална възраст към последния ден
за подаване на заявлението за подпомагане.“
2. В ал. 3:
а) в текста преди т. 1 думите „момента
на замяната“ се заменят с „последния ден за
подаване на заявления за подпомагане“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 2 думите „деня на замяната“ се
заменят с „деня на края на събитието, което
е наложило замяната“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Подпомагане по схемата се изплаща и
когато кандидатите са преместили част или
всички от заявените за подпомагане животни
или животните, с които са ги заменили по
реда на ал. 3, в животновъден обект – пасище,
отговарящ на условията по ал. 1, регистриран
на името на земеделския стопанин и това е
отразено в системата за идентификация и
регистрация на животните на БАБХ.“
§ 10. В приложение № 7 към чл. 23, ал. 4,
т. 1, 2 и 3 в „Списък на млечните породи овце и
кози под селекционен контрол“ се създава т. 13:
„13. Източнофризийска овца.“
§ 11. Навсякъде в наредбата думите „министърът/министъра на земеделието, храните
и горите“ и „Министерството на земеделието,
храните и горите“ се заменят съответно с
„министърът/министъра на земеделието“ и
„Министерството на земеделието“.
Заключителни разпоредби
§ 12. Навсякъде в Наредба № 5 от 2009 г.
за условията и реда за подаване на заявления
по схеми и мерки за директни плащания
(обн., ДВ, бр. 22 от 2009 г.; изм., бр. 37 от
2009 г., бр. 14, 19, 22 и 55 от 2010 г., бр. 18, 35,
51, 89 и 96 от 2011 г., бр. 21 от 2012 г., бр. 23
от 2013 г., бр. 22 от 2014 г., бр. 16, 31 и 38 от
2015 г., бр. 16 и 40 от 2016 г., бр. 19 и 43 от
2017 г., бр. 7 и 42 от 2018 г., бр. 20 и 43 от
2019 г., бр. 18, 38 и 51 от 2020 г. и бр. 11 от
2021 г.) думите „министъра на земеделието,
храните и горите“ и „Министерството на
земеделието, храните и горите“ се заменят
съответно с „министъра на земеделието“ и
„Министерството на земеделието“, а съкращението „МЗХГ“ се заменя с „МЗм“.
§ 13. В чл. 4 на Наредба № 19 от 2015 г. за
реда за контрол на изискванията на схемите за
преходна национална помощ (обн., ДВ, бр. 80
от 2015 г.; изм., бр. 16 от 2016 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 числото „3“ се заменя с „5“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Когато при проверките на място се констатира значително неспазване, Разплащателната агенция
увеличава съответно процента на кандидатите
за подпомагане, които да бъдат проверявани
на място през следващата година.“
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Иван Иванов
1447
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 4 от 16.07.2010 г. за противо
градовата защита в Република България
(обн., ДВ, бр. 57 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 38
от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 думите „Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ)“
се заменят с „Министерството на земеделието (МЗ)“.
§ 2. В чл. 3 се създава изречение второ:
„Разрешаването и забраняването на провеждане на стрелба (активиране или деактивиране на ПБГ) се извършва по реда на раздел
втори.“
§ 3. В чл. 5, ал. 4 след абревиатурата „ПБГ“
се поставя запетая и се добавят думите „само
когато са активирани“ и запетая след тях.
§ 4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Полигоните за борба с градушките
се активират и деактивират като опасни зони
от ЦКИВП.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „30 минути преди началото на въздействието иска разрешение от
ЦКИВП за стрелба от РП или ПБГ, като посочва ПБГ, от който ще се извърши стрелбата“
се заменят с „20 минути преди началото на
противоградова дейност отправя искане до
дежурните служители от ДП „РВД“ и ВВС
в ЦКИВП за активиране на определен ПБГ
чрез радиопрограмния ръководител (РПР) за
борба с градушките в ЦКИВП“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Дежурните от ДП „РВД“ и ВВС в
ЦКИВП координират и съгласуват със съответните органи за обслужване на въздушното
движение (ОВД) и военни контролни органи
времето за освобождаване на засегнатото
въздушно пространство.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Въз основа на координацията по пред
ходната алинея дежурният служител от ДП
„РВД“ в ЦКИВП дава разрешение за активиране на даден ПБГ не по-късно от 20 минути
след получаване на искането за активиране
на даден ПБГ и при условие, че е получил
информацията по чл. 8.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) В случай на възникнали оперативни
н у ж ди от ст рана на ВВС, заст рашаващи
безопасността на полетите, времето за получаване на разрешението за активиране може
да бъде удължено, но не повече от 30 минути
след получаване на искането за активиране
на даден ПБГ.“
§ 6. Член 8 се изменя така:
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„Чл. 8. Органите за ОВД и военните контролни органи след получаване на искане от
ЦКИВП са длъжни 5 минути преди началото на определеното време за активиране на
ПБГ да освободят района на въздействието
от въздухоплавателни средства, като за това
докладват в ЦКИВП.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Центърът за координиране използването на
въздушното пространство информира съответните засегнати органи за ОВД и Военни
контролни органи.“
2. В ал. 2 думите „полетите при необходимост“ се заменят с „полетите по искане на
даден орган за ОВД или военен контролен
орган“.
3. В ал. 3 думите „получаване на разрешението по чл. 6“ се заменят с „активиране
на даден ПБГ“.
4. В ал. 4 думите „въздействието срещу
градоносните облаци“ се заменят с „противоградовата дейност“.
§ 8. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) При долитане/излитане на полет по разписание до/от гражданските летища
за обществено ползване в Република България
при активирани ПБГ, при условие че не може
да бъде осигурен алтернативен маршрут за
долитане/излитане на ВС:
1. съответният орган за ОВД изисква от
ЦКИВП деактивирането на съответния ПБГ,
като предоставя разчетно време за навлизане
на ВС в активирания ПБГ не по-късно от
20 минути преди началото на навлизането
в тях или веднага щом е получил такава
информация, когато времето е по-малко от
20 минути;
2. дежурният служител от ДП „РВД“ в
ЦКИВП разпорежда на РПР за борба с градушките в ЦКИВП деактивирането на съответните ПБГ веднага щом има информация,
че ВС ще навлезе или навлиза в ПБГ.
(2) От КП на съответната РДБГ информират РПР за борба с градушките в ЦКИВП за
прекратяване на стрелбите в съответните ПБГ.
(3) След получаване на информацията по
ал. 2 РПР за борба с градушките информира
дежурния служител от ДП „РВД“ и ВВС в
ЦКИВП за прекратяване на дейностите в
съответните ПБГ.
(4) Незабавно след уведомяването по пред
ходната алинея дежурният служител от ДП
„РВД“ в ЦКИВП снема ограниченията за
противоградова дейност в съответните ПБГ
и информира съответните органи за ОВД и
дежурния служител от ВВС в ЦКИВП, който
информира съответните военни контролни
органи.
(5) Процедурата по ал. 1, т. 1 и 2 и ал. 2 – 4
се прилага и за полети в извънредно и ава-
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рийно състояние, медицински полети, полети
за търсене и спасяване, полети за контрол на
въздухоплаването при охрана на въздушното
пространство и полети за пожарогасене.
(6) По време на изпълнението на дейности
те по противоградова защита, ако възникнат
случаи, които не са уредени с тази инструкция,
те се изясняват и разрешават от ЦКИВП.“
§ 9. В чл. 11 думата „въздействие“ се заменя
с „противоградова защита“.
§ 10. В чл. 12, ал. 2 думите „разрешената
стрелба по градоносните облаци“ се заменят
с „дейността по противоградова защита“.
§ 11. В чл. 12а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „самолетите за противоградова защита“ се заменят с „въздухо
плавателни средства за въздействие върху
потенциално градоопасни облаци“.
2. В ал. 2 думите „самолетите за противоградова защита“ се заменят с „въздухо
плавателни средства за въздействие върху
потенциално градоопасни облаци“, а думите
„с ЦКИВП“ се заменят със „със съответните
военни контролни органи, определени в заповедта по чл. 4, ал. 8“.
3. Създава се ал. 3:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

„(3) Командният пункт за използване на
въздухоплавателни средства за въздействие
върху потенциално градоопасни облаци информира радиопрограмния ръководител за
борба с градушките в ЦКИВП за начало и
край на полетите, който информира останалите дежурни в ЦКИВП.“
§ 12. В заглавието на раздел III след думата „ръководител“ се добавя „за борба с
градушките“.
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В т. 8 след думите „ПБГ“ се добавя
„(номер на ПБГ, време на активиране, време
на начало на дейност, край на дейност, време
на деактивиране)“.
2. В т. 9 думата „полигоните“ се заменя с
„командните пунктове“.
§ 14. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „министъра на земеделието и храните“
се заменят с „министъра на земеделието“.
Заключителна разпоредба
§ 15. Инструкцията е съгласувана с министъра на отбраната и министъра на земеделието.
Министър:
Николай Събев
1088

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-111
от 16 февруари 2022 г.
за утвърждаване на образец на декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на
авансовите вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски
На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 87а и 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на декларация по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и размера на авансовите
вноски и по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите вноски съгласно приложението.
Заповедта и приложението към нея да се обнародват в „Държавен вестник“.
За министър:
Р. Велкова-Желева
Образец 1020

по чл. 87а от ЗКПО за деклариране вида и
размера на авансовите вноски и
по чл. 88 от ЗКПО за промени на авансовите
вноски
Данъчна година >>

Попълва се от данъчно задълженото лице

Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

Част І – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице
1. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3. Чуждестранно лице с място на
стопанска дейност в България
4. Вид предприятие

наименованието съгласно акта за възникване)

3.1. Наименование на чуждестранното лице

4.1.Нефинансово предприятие
(с изключение на тези по ред 4.6)

4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса

4.2.Финансова институция

(с изключение на застраховател)

4.3. Застраховател

4.5.Юридическо лице с нестопанска цел

6. Данни за
представляващия

5. Седалище
и адрес на
управление

4.6. ЕТ или физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин, избрало доходът от стопанската му дейност да се облага с данък върху
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ
5.1.Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.4. Населено място (гр./с.)
5.6. Пощенски код

6.1. Име, презиме, фамилия

6.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.

Част ІІ – Данни за декларацията
Декларацията се подава:
1. на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО – за деклариране на вида и размера на определените авансови вноски от лице,
което е задължено да извършва месечни авансови вноски съгласно чл. 84 от ЗКПО през календарната година
2. на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО – за деклариране на вида и размера на определените авансови вноски от лице,
което е задължено да извършва тримесечни авансови вноски съгласно чл. 85 от ЗКПО през календарната година
3. на основание чл. 83, ал. 3 от ЗКПО – от лицe, коeто на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО e освободено от задължение
за извършване на авансови вноски, но в срока или след изтичане на срока за деклариране на авансовите вноски за
текущата година е решило да се възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83
4. на основание чл. 88, ал. 1 от ЗКПО – за промени на определените авансови вноски от лице, което е задължено да
извършва месечни авансови вноски през календарната година
5. на основание чл. 88, ал. 1 от ЗКПО – за промени на определените авансови вноски от лице, което е задължено да
извършва тримесечни авансови вноски през календарната година
6. на основание чл. 88, ал. 3 от ЗКПО – от приемащо дружество, което променя размера на определените месечни или
тримесечни авансови вноски преди преобразуването (Когато е отбелязан този ред, задължително трябва да бъде
отбелязан и ред 4 или ред 5.)
7. на основание чл. 87а, ал. 2 от ЗКПО – от новоучредено в резултат на преобразуване дружество, което съгласно чл. 118,
ал. 1/чл. 147, ал. 1 от ЗКПО следва да прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата
година (Този ред се отбелязва както в годината на преобразуването, така и в следващата година.)
8. на основание чл. 87а, ал. 3 от ЗКПО – от новоучредено данъчно задължено лице, което съгласно чл. 83, ал. 3 от същия
закон е избрало да прави тримесечни авансови вноски в годината на учредяването и/или в следващата година
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Част III – Деклариране на вида и размера на авансовите вноски
(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1, 2 и 3 и чл. 83, ал. 3 от ЗКПО)

1.

МЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 84
(Попълнете, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” ред 1.)

1.1. Размер на определената месечна авансова вноска
1.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО
1.3. Размер на определената месечна авансова вноска след преотстъпване в резултат на
прилагане на чл. 91 от ЗКПО
2.ТРИМЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 85

Да

(Попълнете, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” ред 2.)

2.1. Размер на определената тримесечна авансова вноска
2.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО
2.3. Размер на определената тримесечна авансова вноска след преотстъпване в резултат на
прилагане на чл. 91 от ЗКПО

Да

3. ТРИМЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ОТ НОВОУЧРЕДЕНИ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, В Т.Ч. НОВОУЧРЕДЕНИ В РЕЗУЛТАТ
НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ, КАКТО И ОТ ЛИЦА, КОИТО СА ИЗБРАЛИ ДА ПРИЛОЖАТ ЧЛ. 83, АЛ. 3 ОТ ЗКПО
(Попълнете, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” ред 3 или ред 7, или ред 8)

3.1. Тримесечие и размер на определената авансова вноска за съответното тримесечие

(Отбележете тримесечието/тримесечията, за което/които се прави авансова вноска и запишете размера на авансовата вноска.)

І

Тримесечие

ІІ

ІІІ

Размер
3.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО

Да

3.3. Размер на определената авансова вноска след преотстъпване в резултат на прилагане на чл. 91 от ЗКПО
Тримесечие
Размер

І

ІІ

ІІІ

Част IV – Деклариране на променените авансови вноски
(Попълнете, ако в част ІІ сте отбелязали с „х” ред 4 или ред 5, или ред 6)

1. МЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ
1.1. Месец и размер на определената авансова вноска след промяната за съответния месец

(Този ред се попълва, когато в част ІІ е отбелязан ред 4 или ред 6. Отбележете месеца/месеците, за който/които съгласно чл. 88, ал. 2 от ЗКПО може
да се ползва намаление/увеличение на авансовите вноски и запишете размера на намалената/увеличената авансова вноска за този/тези месец/месеци, а
когато за някой от месеците не желаете да правите промени, запишете непроменения размер на авансовата вноска за този месец. Пример: В
декларацията по чл. 87а от ЗКПО, подадена на 12.04.Х г., е декларирана месечна авансова вноска в размер на 50 000 лв. На 11.07.Х г. е подадена
декларация по чл. 88 от ЗКПО, с която лицето желае да намали размера на авансовите си вноски за месеците от юли до септември от 50 000 лв. на
30 000 лв. В този случай то следва да отбележи всички месеци от юли до декември, като за месеците VII, VIII и IX посочи 30 000 лв., а за месеците X, XI и
XII – 50 000 лв. На 15.11.Х г. е подадена декларация по чл. 88 от ЗКПО, като с нея лицето желае да декларира промяна само на авансовата вноска за
месец декември – от 50 000 лв. на 150 000 лв. В този случай то следва да отбележи както месец ХІ, така и месец ХІІ, като за месец ХІ посочи 50 000 лв., а
за месец ХІІ – 150 000 лв.)

І

Месец

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Размер
1.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО
1.3. Размер на определената авансова вноска след преотстъпване в резултат на прилагане на чл. 91 от ЗКПО
Месец
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
Размер

Да
ХІ

ХІІ

2. ТРИМЕСЕЧНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ
2.1. Тримесечие и размер на определената авансова вноска след промяната за съответното тримесечие

(Този ред се попълва, когато в част ІІ е отбелязан ред 5 или ред 6. Отбележете тримесечието/тримесечията, за което/които съгласно чл. 88, ал. 2 от
ЗКПО може да се ползва намаление/увеличение на авансовите вноски и запишете размера на намалената/увеличената авансова вноска за това/тези
тримесечие/тримесечия, а когато за някое от тримесечията не желаете да правите промени, запишете непроменения размер на авансовата вноска.
Пример: В декларацията по чл. 87а от ЗКПО, подадена на 12.04.Х г., е декларирана тримесечна авансова вноска в размер на 5 000 лв. На 15.07.Х г. е
подадена декларация по чл. 88 от ЗКПО, като с нея лицето желае да декларира промяна само на авансовата вноска за второ тримесечие - от 5 000 лв. на
15 000 лв. В този случай то следва да отбележи както ІІ, така и ІІІ тримесечие, като за ІІ тримесечие посочи 15 000 лв., а за ІІІ тримесечие – 5 000 лв.)

І

Тримесечие

ІІ

ІІІ

Размер
2.2. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО
2.3. Размер на определената авансова вноска след преотстъпване в резултат на прилагане на чл. 91 от ЗКПО
Тримесечие
І
ІІ
Размер

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

Да
ІІІ
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията
Кой подава декларацията
Декларацията се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност
като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът
от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ, които съгласно чл. 43, ал. 8 от ЗДДФЛ правят авансови
вноски при условията и по реда на ЗКПО.
Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски. В
този случай като размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска, съответно размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след
преотстъпване, се посочва нула.
Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.
Кога се подава декларацията
Декларацията се подава в случай на:
 деклариране вида и размера на авансовите вноски по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО;
 първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО;
 промени на авансови вноски по чл. 88 от ЗКПО.
Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО:
 данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв.;
 новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване
по Търговския закон.
Правила за попълване на отделни части на декларацията
Част III. Деклариране на вида и размера на авансовите вноски.
 На основание чл. 91а от ЗКПО при определяне на размера на авансовите вноски не се взема предвид прогнозната данъчна печалба на контролирано чуждестранно
дружество и частта от превишението на увеличенията над намаленията на счетоводния финансов резултат в резултат на преобразуванията по чл. 155а, ал. 1
и чл. 155б, ал. 1, съответстваща на трансферираните активи/дейност, за които ще се приложи разсрочване по чл. 155г.
Тази част се попълва в следните случаи:
 в случай че нетните приходи от продажби за годината преди предходната година (ред 1.1 от част V на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО) са в
размер над 3 000 000 лв., се дължат месечни авансови вноски съгласно чл. 84 от ЗКПО – в този случай се отбелязва ред 1 от част II и се попълва ред 1 от част III;
 в случай че нетните приходи от продажби за годината преди предходната година (ред 1.1 от част V на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО) са в
размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се дължат тримесечни авансови вноски съгласно чл. 85 – в този случай се отбелязва ред 2 от част II и се
попълва ред 2 от част III;
 в случай че на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО данъчно задълженото лице е освободено от извършване на авансови вноски, но в срока или след изтичане на
срока по чл. 87а, ал.1 от ЗКПО за подаване на тази декларация е решило да се възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83 – в този случай се
отбелязва ред 3 от част II и се попълва ред 3 от част III.
 в случай че данъчно задълженото лице е новоучредено в текущата година в резултат на преобразуване по Търговския закон и на основание чл. 118, ал. 1/чл. 147,
ал. 1 от ЗКПО следва да прави тримесечни авансови вноски в годината на преобразуването и в следващата година – в този случай се отбелязва ред 7 от част II
и се попълва ред 3 от част III както в годината на преобразуването, така и в следващата година;
 в случай че данъчно задълженото лице е новоучредено в текущата година (с изключение на новоучредено в резултат на преобразуване по Търговския закон) и на
основание чл. 83, ал. 2, т. 2 от ЗКПО е освободено от извършване на авансови вноски в годината на учредяването и в следващата година, но е решило да се
възползва от възможността да приложи ал. 3 на чл. 83, т.е. да извършва авансови вноски в годината на учредяването и/или в следващата година – в този случай
се отбелязва ред 8 от част II и се попълва ред 3 от част III в годината на учредяването и в следващата година.
Част IV. Промени на авансови вноски на основание чл. 88 от ЗКПО:
От кого се попълва тази част?
 от лица, които са задължени да правят месечни или тримесечни авансови вноски, когато считат, че авансовите им вноски ще се отличават от дължимия
годишен корпоративен данък и желаят да променят размера им – в този случай се отбелязва ред 4 или ред 5 от част ІІ и се попълва част IV;
 от лица, които не са задължени да правят авансови вноски, но съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО са избрали да правят тримесечни авансови вноски, когато желаят
да променят размера им – в този случай се отбелязва ред 5 от част ІІ и се попълва част IV;
 от приемащи дружества, когато след преобразуването променят размера на определените от тях преди преобразуването месечни или тримесечни авансови
вноски – в този случай се отбелязва ред 6 от част ІІ и се попълва част IV.
Начин на подаване
Декларацията се подава по електронен път (чрез интернет с електронен подпис).
Срок за подаване на декларацията
За деклариране на вида и размера на авансовите вноски
Срокът за подаване на декларацията за определените по реда на чл. 86 и 87 авансови вноски за текущата календарна година е от 1 март до 15 април на същата
година.
Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено в резултат на преобразуване дружество се
декларират в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.
Определените по реда на чл. 87 тримесечни авансови вноски за текущата календарна година от новоучредено дружество в случаите по чл. 83, ал. 3 се декларират в
срока за извършване на първата избрана тримесечна авансова вноска.
Съгласно чл. 104, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс след подаването на декларацията, но преди изтичането на законоустановения срок за
подаването ѝ, подателят има право да прави промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения. Промени в
подадена декларация се извършват с нова декларация. Следователно, когато в периода от 1 март до 15 април на текущата година са подадени например две
декларации по чл. 87а от ЗКПО, втората по ред декларация заменя предходно подадената.
За промени на авансовите вноски
Съгласно чл. 88, ал. 1 от ЗКПО декларация за намаляване или увеличаване на авансовите вноски може да се подава в срок до 15 ноември на съответната година,
като според ал. 2 на същия член намалението, съответно увеличението, на авансовите вноски се ползва едва след подаването на декларацията.
Пример: На 15.05. Х г. е подадена декларация за промени на месечни авансови вноски за месеците V, VІ и VІІ от Х г. Така декларираните промени се ползват, защото
декларацията е подадена преди изтичане на срока за внасяне на авансовите вноски за посочените месеци. За да се ползва обаче намаление или увеличение на
месечната авансова вноска за месец декември, съответно на тримесечната авансова вноска за трето тримесечие, чийто срок за внасяне е 1 декември,
декларацията трябва да е подадена най-късно до 15 ноември на съответната година, защото това е предвиденият в ЗКПО краен срок за подаване на декларацията
за промени на авансовите вноски.
В случаите на преобразуване по реда на глава деветнадесета, когато е налице промяна в размера на определените от приемащото дружество след
преобразуването авансови вноски, декларацията се подава в срока за извършване на първата авансова вноска след преобразуването.
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 128-ДСИЦ
от 15 февруари 2022 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за
финансов надзор и чл. 16, т. 3, 5 и 6 от Закона за
дружествата със специална инвестиционна цел и
за дружествата за секюритизация Комисията за
финансов надзор реши:
Отнема издадения с Решение № 83-ДСИЦ
от 16.01.2008 г. на КФН лиценз на „Емирейтс
Проп ър т ис“ – А ДСИЦ, със седа л ище и а др е с н а у п р а в лен ие: С о фи я , бу л. Б ъ л г ари я
№ 132, кв. Манастирски ливади – Запад, вх. А,
за извършване на дейност като дружество със
специална инвестиционна цел, инвестиращо в
недвижими имоти.
На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Административния
съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.
При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.
Председател:
Б. Атанасов
1016

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
РЕШЕНИЕ № 521
от 26 януари 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ
Общинският съвет – Червен бряг, одобрява изменение на общ устройствен план на гр. Червен бряг
за част от квартал 177 в обхвата на ПИ 80501.807.82
и 80501.807.83, с което за имотите се определя
устройствена зона „Предимно производствена“ с
устройствен режим „Смесена общественообслужваща производствено-складова дейност“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Плевен, чрез Общинския
съвет – Червен бряг.
Председател:
П. Костов
1079
20. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите по чл. 398, ал. 1, утвърдени
за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от
Закона за съдебната власт за съдебния район
на Търговищкия окръжен и административен
съд за 2022 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Панайот Владимиров Петров, Търговище –
експерт-криминалист, графолог.
Неделчо Илиев Янков, Търговище – криминалист.
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Галин Петров Доманов, Търговище – криминалист.
Атанас Петров Манчев, Омуртаг – криминалист, графолог.
Софка Великова Игнатова, Попово – криминалист.
Павел Ярославов Топалов, Търговище – криминалист.
Георги Петров Гюрюшев, Търговище – криминалист.
Александър Боянов Господинов, Омуртаг –
криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Владимир Ценов Горанов, Търговище –
съдебен лекар.
Д-р Мая Иванова Кичева, София, кандидат
на биологичните науки, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализи.
Николай Гинчев Тюфекчиев, София – специалист по молекулярна биология, биохимия и
микробиология, ДНК анализи.
Инж. Бранимира Иванова Кирилова, Търговище – инженер-химик.
Борис Петров Шахов, София – специалист по
молекулярна биология, биохимия и микробиология, ДНК анализи.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
здраве“
Д-р Веселка Бонева Петрова, Търговище – психиатър.
Д-р Кристина Станчева Станчева, Търговище – психиатър.
Д-р Веселка Димитрова Василева, Търговище – психиатър.
Д-р Мариана Христова Генова – психиатър.
Д-р Нели Николова Тодорова, Шумен – психиатър.
Д-р Стефан Юриев Стефанов, Шумен – психиатър.
Боряна Александрова Асенова, Търговище –
клиничен психолог, позитивен психотерапевт.
Ирена Иванова Левкова, Шумен – доцент,
доктор, психолог.
Стойка Нанева Добрева, Попово – магистърпсихолог.
Йорданка Димитрова Маринкова, Търговище – магистър-психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Милена Валентинова Петрова, Търговище –
лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи,
данъчно облагане, експерт по трудови правоотношения.
Калин Веселинов Савов, Търговище – експерт
по финансово-счетоводни проблеми.
Елена Банкова Василева Търговище – икономист-счетоводител.
Йорданка Георгиева Георгиева, Търговище –
икономист-счетоводител.
Марияна Борисова Бижева, Омуртаг – икономист-счетоводител и оценител на недвижими
имоти.
Петър Димитров Петров, Добрич – експерт по
финансово-икономически и ценови експертизи.
Даниела Иванова Карагьозова, Търговище –
икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
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Валери Георгиев Симеонов, Търговище – икономист-счетоводител.
Мариела Гюрова Милтенова, Търговище – лицензиран съдебно-счетоводен експерт – счетоводство и контрол, финанси, банково и застрахователно дело, финансово-счетоводни анализи, данъчно
облагане, експерт по трудови правоотношения.
Христина Кънчева Петрова, Търговище – оценител на недвижими имоти.
Арнел Аляйдин Якуб, Търговище – икономистсчетоводител.
Надка Стоянова Николова, Търговище – икономист-счетоводител.
Донка Спасова Мирчева, Попово – икономистсчетоводител.
Димитър Колев Помаков, Търговище – икономист – управление на бюджети и специалист
по ЗОП.
Димка Асенова Чакърова, Търговище – икономист-счетоводител.
Стела Димитрова Бижева, Омуртаг – икономист-счетоводител и преводач от немски език.
Марияна Николова Георгиева, Търговище –
икономист-счетоводител.
Росица Атанасова Дол чинкова, Търговище – икономист-счетоводител.
Диан Живков Димов, Търговище – икономистсчетоводител.
Сашко Иванов Александров, Шумен – дип
ломиран експерт-счетоводител – регистриран
одитор и данъчен експерт.
Валерий Иванов Обретенов, Варна – финансово-икономическа експертиза, финансово-счетоводни анализи, данъчно облагане, банково дело
и кредитни взаимоотношения.
Гергана Петрова Попова, Търговище – съдебно-счетоводна експертиза.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Румянка Стефанова Ганева, Търговище – строителен техник, строителство и архитектура.
Инж. Даниела Крумова Григорова, Търговище – строителен инженер, строителство на сгради
и съоръжения.
Инж. Татяна Анатолиевна Керемидчиева,
Търговище – инженер-геодезист.
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител на
недвижими имоти.
Валентин Димитров Мисирджиев, Попово –
строителен техник.
Инж. Сотир Иванов Сотиров, Шумен – оценител на недвижими имоти.
Инж. Димитричка Илиева Димитрова, Търговище – инженер по ГФК, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, извършване на
технически дейности при прилагане на ЗСПЗЗ.
Инж. Никола Стефанов Колев, Шумен – строителен инженер по ПГС.
Инж. Пламен Стефанов Първанов, Попово – електроинженер, лиценз за оценка на машини
и съоръжения.
Димитър Петков Петков, Попово – техническа
специалност.
Ванюша Антонова Станкова, Попово – техническа специалност.
Недко Данаилов Петров, Попово – техническа
специалност.
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Инж. Бранимир Христов Малчев, Търговище – технология на машиностроенето и металорежещите машини, автоексперт-оценител.
Доц. д-р инж. Ради Христов Радев, София – пожаротехнически и взривни работи, бойни припаси
и оръжия.
Доц. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Вар
на – фрактодиагностика и съдебна техника и
съдебно-технически експертизи.
Иван Василев Стоянов, Търговище – автоексперт-оценител.
Арх. Емил Викторов Джамджиев – архитект.
Инж. Стела Томова Стефанова – инженерно-техническа, автотехническа и технологична
експертиза и съдебно-агротехническа експертиза.
Красимир Любенов Хаджикосев – строителен
инженер – транспортно строителство и оценител
на недвижими имоти.
Инж. Данчо Райчев Георгиев, Шумен – строителен инженер по ПГС – технология, оценка на
недвижими имоти.
Инж. Владимир Бонев Василев, Търговище – автотехнически експертизи.
Инж. Пламен Георгиев Пенчев – съдебнотехническа и съдебно-енергийна експертиза.
Инж. Мирослав Дончев Христов, Търговище – съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Иво Стефков Дочев, Търговище – инженер ДВГ, инженер-строител на сгради и съоръжения, магистър ВиК и магистър по управление
и контрол условията на труд.
Инж. Петър Стоянов Даулов, Шумен – инженер електроснабдяване, електроенергетика и
електрообзавеждане.
И н ж . Ва л я Томова Ев т и мова , Т ърг овище – строителен инженер – пътно и транспортно
строителство и строителен инженер водоснабдяване и канализация, системи и съоръжения.
Инж. Татяна Димитрова Илиева, Търговище – ст роителен ин женер водоснабд яване и
канализация.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
Бистра Бориславова Цанева, Търговище – инженер-химик, химична технология на дървесината.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Павлина Тодорова Колева, Попово – оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях.
Атанас Цветанов Димитров, Омуртаг – експертизи и консултации по лесовъдни дейности.
Генади Христов Ангелов, Търговище – оценител на земеделски имоти и експерт-оценител на
недвижими имоти.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Мирослав А лександров Тошев, Омуртаг –
историк, етнограф.
Цончо Стойнов Денев, Търговище – уредник в
отдел „Графика“ на Художествена галерия „Никола
Маринов“ в Търговище, специалност „Графика“.
10. Клас „Оценителни експертизи“
Инж. Николай Стефанов Николаев, Търговище – строителен инженер – ПГС, оценител
на недвижими имоти, оценка на машини и
съоръжения,оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост, оценка на търговски
предприятия и вземания, оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
908
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21. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица по
чл. 398, ал. 1 от ЗСВ за 2022 г. за съдебния
район на Великотърновския окръжен и административен съд
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Николай Стефчев Ризов.
Младен Лазаров Младенов.
Пламен Димитров Петров.
Тодор Любомиров Минчев.
Христо Минчев Бобчев – графолог.
1.2. Трасологични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Младен Лазаров Младенов.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Д-р Данчо Петров Деков, съдебна медицина.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.3. Съдебномедецинска експертиза на веществени доказателства
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Борислав Генчев Генчев, хирург.
Данаил Христов Гайдарски, съдебна медицина.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
Д-р Емил Николов Бъчваров, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, молекулярна биология,
ДНК анализ.
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Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимик, микробиолог, ДНК анализ.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Евгения Атанасова Генчева, психиатрия.
Д-р Красимира Ценкова Александрова, психиатрия.
Д-р Мариана Василева Петрова-Андреева,
психиатрия.
Д-р Мариана Кирилова Кандиларова, психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Анета Драготинова Мишева, психолог.
Валентина Денчева Христова, психолог, специалност „Клинична психология“.
Донка Маринова Петрова, психология.
Десислава Николаева Тенева, психолог.
Елена Атанасова Бораджиева, социолог.
Маргарита Михайлова Сариева, психология,
социална психология.
Ралица Иванова Христова, психолог, магистър
по клинична и консултативна психология.
Симеон Колев Азгоров, психология.
Татяна Йорданова Енчева, психолог.
Юлия Данова Стоянова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Георгиева Петрова, икономист-счетоводител.
Ангел Иванов Гецов, магистър по специалността „Счетоводство и контрол“, професионална
квалификация „икономист-счетоводител“.
Анелия Петрова Зарзаланова, икономистсчетоводител.
Анелия Трифонова Стоянова, счетоводство
и контрол.
Анка Христова Ангелова, счетоводство и контрол, икономист-контрольор/контрол и анализ
на фирмената дейност – финансово-ревизионен
и данъчен контрол.
Атанас Михайлов Атанасов, икономист-счетоводител.
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Благовеста Мирославова Евтимова, икономист-счетоводител.
Божидар Весков Русанов, счетоводство и контрол, счетоводен мениджмънт в застрахователните
и осигурителни дружества.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и
управление на строителството, специализация
„Управление на финансово-счетоводната дейност“,
оценител на недвижими имоти.
Венета Димитрова Мусева, икономика на
промишлеността.
Велко Благоев Великов, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност.
Вера Димитрова Станкова, икономист-счетоводител.
Галина Василева Бочукова, икономист-счетоводител.
Галя Здравкова Стоянова, икономист-сче
товодител, счетоводство и контрол.
Галя Николчева Петкова, магистър по специалността „Контрол и анализ на фирмената
дейност“, сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор, издаден от МФ.
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Даниел Николов Стойков, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Георгиева Неделчева, икономистсчетоводител.
Десислава Иванова Трифонова, счетоводство
и контрол.
Десислава Койчева Петрова, икономист – счетоводство и контрол.
Деян Георгиев Евдокиев, магистър по икономика, специалност „Счетоводство и контрол“.
Диан Тодоров Стоянов, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт-оценител
на земеделски земи и подобренията върху тях,
експерт по банкови дела, финансово-икономичес
ки анализ за дела на предприятия, изпаднали в
несъстоятелност и данъчни дела.
Диана Иванова Колева, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Диана Христова Димитрова-Белова, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на
цели предприятия, дялове и акции от капитала им.
Донка Райчева Георгиева, икономист.
Евгения Петрова Колева, магистър по икономика с професионална квалификация „Финанси“.
Елена Велева Илиева, икономист-счетоводител.
Елка Цанева Колева, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Емилия Великова Яламова, икономист по
счетоводната и финансово-контролната дейност,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Здравка Йорданова Червенкова, икономистсчетоводство и контрол.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Иванка Стоянова Бакалова, икономист-счетоводител, специалист по обработка на статистическа информация.
Ивелина Янкова Добрева, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен
одит в публичния сектор“.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.
Йорданка Димитрова Митева, стокознание.
Йорданка Цанкова Йорданова, счетоводител.
Йорданка Атанасова Лекова, икономист-счетоводител.
Мария Александрова Джукева, икономистсчетоводител, с разрешение за достъп до КИ до
ниво „Секретно“, валидно до 6.02.2024 г.
Мария Стоянова Йорданова, икономист-счетоводител.
Мария Ангелова Катевска, икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Тодорова, икономист по
счетоводна и финансово-контролна дейност.
Марияна Господинова Врангова, икономист –
изследване на операциите.
Марияна Тодорова Ангелова, икономика на
търговията, професионална квалификация „Съдебно-счетоводни експертизи“.
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Марияна Тонева Банчева, икономист, оценител на цели общински и държавни предприятия.
Миленка Иванова Джамбазова, икономика на
кооперациите, счетоводство и контрол.
Обрешко Нешев Нечев, икономист-счетоводител, експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи.
Пенка Йорданова Попова, счетоводство и
контрол.
Петко Димитров Петков, счетоводство и
контрол.
Петър Рашков Боев, икономист-счетоводител,
експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Първолета Емилова Георгиева, икономистсчетоводител, експерт по съдебно-счетоводни
експертизи.
Радка Тодорова Димитрова, икономист-счетоводител, икономист социални дейности.
Румен Николов Димитров, икономист по счетоводна и финансово-контролна дейност.
Севдина Иванова Йорданова, икономистсчетоводител.
Светла Рашкова Кефирова, икономист по
счетоводна и финансова дейност.
Светлана Стефанова Иванова, икономист.
Силвия Крумова Манчева, икономист-счетоводител.
Стефан Веселинов Давидов, счетоводство и
контрол.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Теодора Генова Бойчева, икономист по счетоводната и финансово-контролната дейност,
оценител на цели предприятия, дялове и акции
от капитала им.
Тодорка Дончева Недева, икономист, експерт
по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи, оценител на земеделски земи.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Цанев Христов, икономист-счетоводител, счетоводство и контрол.
Цанка Стоянова Трухчева, икономист-счетоводител, счетоводна отчетност.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Цветомир Симеонов Маринов, икономистсчетоводител.
Ценка Петкова Илиева, счетоводство и контрол.
Юлия Лазарова Попкръстева, икономистсчетоводител.
Янка Недялкова Иванова, икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ангел Иванов Гецов, магистър по специалността „Счетоводство и контрол“, професионална
квалификация „Икономист-счетоводител“.
Ангел Николов Катевски, икономист-организатор.
Анелия Ангелова Овчарова, финанси.
Анета Симеонова Петкова, икономист.
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Борис Маринов Николов, икономист.
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Валери Петров Петров, икономист.
Валерий Тодоров Хаджистоев, икономист – системен организатор.
Ваня Здравкова Антонова, икономист.
Венета Любенова Голакова, икономист по
строителството.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
Веска Маринова Мошева, икономист – сис
темен организатор.
Галя Йорданова Пашева, икономист, оценител
на цели държавни и общински предприятия.
Георги Дечков Бошнаков, икономист-организатор, оценител на недвижими имоти, машини
и съоръжения, активи – движимо имущество,
земеделски земи.
Георги Драгомиров Бакърджиев, икономист.
Даниел Дончев Донев, икономист – стратег
по маркетинг.
Даниел Николов Стойков, счетоводство и
контрол, оценител на търговски предприятия,
оценител на финансови активи и финансови
институции.
Даниела Василева Михнева, икономист.
Даниела Христова Топузанова, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“.
Дарина Василева Пенчева, икономист.
Диана Николова Стайкова, икономист-организатор в промишленото производство, икономика
и управление на промишлеността.
Дияна Петкова Дребова-Николаева, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, икономист-финансист, автоексперт-оценител.
Евгения Петрова Колева, магистър по икономика с професионална квалификация „Финанси“.
Елка Станева Иванова, икономист-осигурител.
Жулиета Василева Дюлгерова, икономистсчетоводител.
Звездомир Любомиров Брешков, аграрикономист.
Иван Василев Димитров, икономист-счетоводител.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен
одит в публичния сектор“.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.
Йордан Горанов Йорданов, инженер „Далекосъобщителна техника“, икономист-счетоводител,
учител по професионална подготовка, експерт по
далекосъобщителна техника, експерт по финансови и данъчни проблеми.
Йорданка Йорданова Петкова, икономист.
Йорданка Цветкова Маринчева, икономист.
Йосиф Събев Гайдардочев, аграрикономист,
експерт по съдебно-счетоводни и финансовоценови експертизи, оценител на недви ж имо
имущество и земеделски земи.
Иван Дончев Иванов, икономист-финансист.
Камелия Стефанова Христова, икономика на
търговията.
Катя Филипова Миланова, икономист, оценител на цели предприятия, счетоводител.
Константин Емилов Буюклиев, икономистфинансист.
Красимира Йорданова Петрова, икономист.
Кръстинка Христова Димитрова, икономист
по търговията.
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Любка Владимирова Христова, икономика на
недвижимата собственост, експерт по управление
на недвижими имоти.
Любомир Цветков Йотов, икономист – митническа и външнотърговска дейност, митничес
ки режим и процедури, митнически и валутни
нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и
Интрастат отчетност в Европейския съюз.
Маргарита Цанкова Илиева, икономист по
търговията, експерт по финансови и счетоводни
проблеми.
Мария Димитрова Кунчева, икономист.
Мария Кирилова Линджева, икономист по
строителството.
Мария Стоянова Маркова, икономист.
Мариян Стефанов Маринов, икономист-финансист, оценител на недвижими имоти.
Марияна Иванова Пангелова, икономист.
Мирена Йосифова Атанасова-Георгиева, мениджър, достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, валидно до 23.07.2023 г.
Миряна Стефанова Пeдешка, икономистосигурител.
Милен Стоянов Пенев, икономист.
Михаил Димитров Славов, икономист-застраховател.
Наталия Христова Тотева, икономист.
Николай Петков Денев, специалност „Управление и планиране на стопанството“ с квалификация
„Икономист-плановик“.
Панайот А настасов А нтонов, икономистосигурител.
Пенко Петров Пенков, специалност „ОПУС“
с квалификация „Икономист по строителството“.
Пепа Иванова Бузова, бакалавър по финанси,
магистър по счетоводство и контрол, с професионална квалификация „Съдебен експерт“.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Румяна Върбанова Борисова, икономист.
Радка Маринова Крумова, икономист счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието,
здравен мениджмънт.
Светла Атанасова Петрова, икономист-счетоводител.
Силвия Крумова Манчева, икономист-счетоводител.
Стефка Димитрова Атанасова, икономист.
Стефка Маринова Маринова, икономист по
търговията.
Стефка Стефанова Христова, икономист-счетоводител.
Тотка Христова Ненова, организация на производството и управление в промишлеността.
Христо Илиев Христов, финанси.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Бирол Раифов Шабанов, икономист-счетоводител.
Венета Гатева Цонева, стоковед.
Венцислав Савов Узунов, икономист.
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Иван Димов Димов, счетоводство и контрол.
Ивета Стефанова Тодорова, финанси, счетоводство и контрол.
Илиянка Стефанова Нечева, икономист-контрольор, счетоводител, сертификат „Вътрешен
одит в публичния сектор“.
Ирена Алексиева Китанова, икономист-счетоводител, специалност „Счетоводство и контрол“.
Мирена Йосифова Атанасова-Георгиева, мениджър, достъп до класифицирана информация до
ниво „Секретно“, валидно до 23.07.2023 г.
Николай Петков Денев, специалност „Управление и планиране на стопанството“ с квалификация
„Икономист-плановик“.
Пенко Петров Пенков, специалност „ОПУС“
с квалификация „Икономист по строителството“.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Ангел Иванов Борисов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Венцислав Дончев Стоянов, машинен инженер.
Венцислав Константинов Петров, машинен
инженер „Жп транспорт – експлоатация и ремонт
на електрически локомотиви“.
Гинка Данаилова Панева, инженер земе
устроител, оценител на земеделски земи, оценител
на недвижими имоти, със заповед на изпълнителния директор на Агенцията по кадастър е
вписана в регистъра на лицата, правоспособни
да извършват дейности по кадастъра.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер – конструктор, специалност „Проектиране и
конструиране на машини и съоръжения“.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Жанета Петрова Дончева, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения, интелектуална и индустриална собственост, оценител на
недвижими имоти.
Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, „Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта“,
експертизи, свързани с безопасни условия на труд,
доктор по научна специалност „Автомобили,
трактори и кари“.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Иван Тончев Тончев, инженер „Радиоелектроника“, специализирано допълнително обучение
за квалификация „Инженер-специалист по електронни средства в устройствата и системите за
измерване, контрол и управление“.
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
по специалността „Технология и организация на
автомобилния транспорт“, оценител на машини
и съоръжения, оценител на цели държавни и
общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
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Йорданка Чавдарова Николова, машинен инженер, оценител на недвижими имоти, машини и
съоръжения, цели предприятия, земеделски земи.
Любомир Николаев Николов, магистър по
специалността „Автоматика, информационна и
управляваща техника“ с професионална квалификация „Магистър-инженер“.
Любомир Трифонов Бузов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения, свързани
със здравословни и безопасни условия на труд и
оценка на производствения риск.
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов, машинен инженер, специалност „Пътни и строителни
машини“.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.
Никола Йорданов Ганев, инженер „Автоматизация на производството“, оценител на търговски
предприятия, оценител на машини и съоръжения.
Павлинка Йорданова Николова, машинен
инженер, оценка на машини и съоръжения.
Пенчо Маринов Недялков, електроинженер,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Петър Ганчев Гатев, машинен инженер, икономика на търговията, оценител на недвижими
имоти, машини и съоръжения, оценител на земеделски земи.
Петър Николов Петров, машинен инженер.
Петър Венков Гандимов, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер, „Подвижен жп състав“, специализация „Експлоатация
и ремонт на вагоните“.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Радослав Рашков Цaнев, магистър инженер
по специалността „Технология и управление на
транспорта“ – специалист по жп транспорт.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съо
ръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Тихомир Стоянов Фенерев, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Цветан Лука Мачев, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Цветомир Илиев Ценов, инженер „Транспортна
техника и технологии“, автоексперт, оценител на
машини и съоръжения.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
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Д-р инж. Иван Николаев Миневски, електроинженер, „Експлоатация и ремонт на електрооборудване и електроавтоматика на транспорта“,
експертизи, свързани с безопасни условия на труд,
доктор по научна специалност „Автомобили,
трактори и кари“.
Иво Иванов Янев, автомонтьорство и автосервизни услуги.
Марин Иванов Роглев, инженер „Двигатели
с вътрешно горене“.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.
Николай Димитров Николов, технология и
управление на транспорта – автотехнически,
транспортно-оценъчни и железопътни експертизи.
Николай Йосифов Анчев, инженер „Двигатели с вътрешно горене“, „Електроуредба на
автомобила“.
Росен Боянов Димитров, машинен инженер.
Сашо Петров Иванов, автотехническа експертиза.
Д-р инж. Свилен Атанасов Костадинов, магистър инженер, специалност „Транспортна техника
и технологии“, с присъдена образователна научна
степен „доктор“ по „Управление и организация
на автомобилния транспорт“.
Стефан Иванов Стефанов, двигатели с вътрешно горене, оценител на машини и съоръжения.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“, оценител на
машини и съоръжения.
Доц. д-р Тихомир Евстатиев Йотков, машинен
инженер „Двигатели с вътрешно горене“.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“.
Цветомир Илиев Ценов, инженер „Транспортна
техника и технологии“, автоексперт, оценител на
машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог,
специалност „Пречистване на природни и отпадъчни води“, замърсяване на околната среда с
отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и
отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка
на вода и въздух.
Валентин Христов Тонев, машинен инженер
„Технология на машиностроенето и металорежещите машини“.
Валерий Гатев Велчев, инженер „Съобщителна
техника, автоматизация на свръзките“.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер – конструктор, специалност „Проектиране и
конструиране на машини и съоръжения“.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
„Електроснабдяване и електрообзавеждане“, експерт по здравословни и безопасни условия на труд.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер
„Промишлено и гражданско строителство“.
Иван Тончев Тончев, инженер „Радиоелектроника“, специализирано допълнително обучение
за квалификация „Инженер – специалист по
електронни средства в устройствата и системите
за измерване, контрол и управление“.
Йовко Димитров Орачев, инженер – технолог
„Технология на ферментационните производства“,
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експерт техническо-технологична експертиза в
инвестиционното проектиране в областта на
хранителната, питейната и фармацевтичната
промишленост.
Мариян Василев Белов, електроинженер, оценител на недвижими имоти и земеделски земи,
оценител на оборотни и дълготрайни активи,
допълнителна квалификация „Възобновяеми
енергийни източници“.
Доц. д-р Мирослав Стефанов Стефанов, машинен инженер, специалност „Пътни и строителни
машини“.
Николай Димитров Николаев, електроинженер.
Петю Банчев Кирев, машинен инженер „Подвижен жп състав“, специализация „Експлоатация
и ремонт на вагоните“.
Христо Дянков Кьосев, електроинженер „Промишлена електроника“.
Цветомир Илиев Ценов, инженер „Транспортна
техника и технологии“, автоексперт, оценител на
машини и съоръжения.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Божин Любенов Божинов, електроинженер,
специалност „Автоматика, компютърна техника
и технологии“.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Гинка Любомирова Бузова-Иванова, инженер
„Компютърни системи и технологии“.
Иван Любенов Блажев, магистър по специалността „Информатика. Информационни системи“.
Иван Христов Саватов, висше образование по
специалността „Информатика“.
Доц. д-р Йордан Щерев Иванов, „Автоматизирани системи за обработка на информация и
управление“.
Любомир Дончев Николов, инженер по автоматика.
Росен Георгиев Стоянов, информатик, специалност „Информатика“.
Янко Динков Стойчев, машинен инженер
(компютърна техника), с разрешение за достъп до
КИ до ниво „Секретно“, валидно до 30.05.2023 г.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Анка Димитрова Стойкова, строителен инженер.
Атанаска Димитрова Маджарова, строителен
архитектурен техник, оценител на недвижими
имоти, икономист по строителството.
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“, експерт-оценител на
недвижими имоти.
Валерий Петров Янков, инженер „Подемнотранспортни машини и строителни машини“,
специалист по строителни и пътни машини.
Виолета Васкова Кръстева-Димитрова, строителен инженер „Промишлено и гражданско
строителство“.
Гергана Кръстева Тодорова, строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“.
Георги Петков Тодоров, инженер „Транспортно
строителство“, с разрешение за достъп до КИ до
ниво „Секретно“, валидно до 27.10.2023 г.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и
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земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Добринка Енчева Вачкова, инженер – земе
устроител, специалност „Земеустройство“.
Елена Иванова Петкова-Димова, архитект.
Еленка Ангелова Иванова, техник-геодезист.
Ефтим Лазаров Шишманов, строителен техник.
Иван Миленов Каменов, строителен инженер
„Промишлено и гражданско строителство“.
Иван Трендафилов Иванов, техник по строителство и архитектура.
Йовко Димитров Орачев, инженер – технолог
„Технология на ферментационните производства“,
експерт техническо-технологична експертиза в
инвестиционното проектиране в областта на
хранителната, питейната и фармацевтичната
промишленост.
Йордан Петков Марков, строителен инженер
„Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти.
Коста Генчев Генов, строителен инженер
„Хидромелиоративно строителство“, оценител на
недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Красимир Любенов Хаджидосев, строителен инженер, оценител на недвижими имоти,
длъжностно лице по безопасност и здраве в
строителството.
Лъчезар Василев Лалев, архитект.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мария Ангелова Дочева, строителен инженер
по промишлено и гражданско строителство.
Мария Драганова Петрова, строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“,
оценител на недвижими имоти.
Мила Христова Лазарова, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, оценител на
машини и съоръжения.
Павлина Мотова Ангелова, минен инженер –
геодезия.
Росица Лазарова Господинова, строителен
инженер „Промишлено и гражданско строителство“, оценител на недвижими имоти, оценител
на земеделски земи и трайни насаждания.
Симеон Георгиев Симеонов, земемер/геодезист, оценител на земеделски земи и недвижими
имоти.
Стефанка Иванова Цанкова, техник-геодезист,
икономист, оценител на земеделски земи.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съо
ръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Стефка Стоянова Гиздева, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Тодор Бориславов Цончев, техник-геодезист.
Труфка Христова Хайдутова, строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство“.
Христо Михайлов Харлов, архитект.
Цветан Тотев Стоев, строителен инженер,
оценител на недвижими имоти.
Цветанка Йорданова Василева, архитект.
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5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Милко Петров Маринов, противопожарна
техника и безопасност.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев, инженерхимик „Техника и технология на взривни работи,
вещества, бойни припаси и оръжия“.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Марин Енев Мирчев, електроинженер.
5.8. Съдебнооцени т елска авт о т ех ни ческа
експертиза
Веселин Тодоров Иванов, машинен инженер,
оценител на машини и съоръжения.
Марин Иванов Роглев, инженер „Двигатели
с вътрешно горене“.
Невен Минчев Новаков, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“ и военен инженер
„Експлоатация и ремонт на автомобилна техника“.
Николай Йосифов Анчев, инженер „Двигатели с вътрешно горене“, „Електроуредба на
автомобила“.
Стефан Иванов Стефанов, инженер „Двигатели с вътрешно горене“, оценител на машини
и съоръжения.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съо
ръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Стоян Лазаров Стоянов, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“, оценител на
машини и съоръжения.
Тодор Петров Джуров, машинен инженер
„Двигатели с вътрешно горене“.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен лекар – „магист ър“ по специалност та
„Ветеринарна медицина“, вписан в регистъра
на ОДБХ – Велико Търново, за упражняване
на ветеринарномедицинска практика, член на
Българския ветеринарен съюз.
Георги Янков Стойчев, зооинженер.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог,
специалност „Пречистване на природни и отпадъчни води“, замърсяване на околната среда с
отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и
отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка
на вода и въздух.
Христо Стефанов Узунов, геоеколог.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Анита Николова Златарска-Йорданова, инженер-химик.
Галина Христова Иванова, химик-органик,
доктор по специалност „Техника и технология
на взривни работи“.
Емил Атанасов Ламбев, инженер-химик.
Йовко Борисов Попов, инженер-химик.
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Йордан Спиров Йорданов, магистър по химия,
специализация „Органична и аналитична химия“.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Пею Николов Пеев, химик „Химични технологии и металургия на черни и цветни метали“.
Снежана Минчева Стефанова, биология и химия, експерт по химико-технологични проблеми.
Цветанка Владимирова Цачева, инженерхимик.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Галина Христова Иванова, химик-органик,
доктор по специалност „Техника и технология
на взривни работи“.
Йордан Спиров Йорданов, магистър по химия,
специализация „Органична и аналитична химия“.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
Галина Христова Иванова, химик-органик,
доктор по специалност „Техника и технология
на взривни работи“.
Йордан Спиров Йорданов, магистър по химия,
специализация „Органична и аналитична химия“.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска екс
пертиза
Д-р Здравко Николаев Димитров, ветеринарен лекар – „магист ър“ по специа лност та
„Ветеринарна медицина“, вписан в регистъра
на ОДБХ – Велико Търново, за упражняване
на ветеринарномедицинска практика, член на
Българския ветеринарен съюз.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, двмн
от Тракийски университет – гр. Стара Загора,
ветеринарен лекар.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация „Система за
контрол и управление безопасността на храни“
(система „НАССР“).
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Александър Апостолов Атанасов, инженер
„Горско стопанство“.
Боряна Цветанова Атанасова-Минчева, агроном „Растителна защита“, експерт-оценител на
недвижими имоти и земеделски земи.
Димитринка Димитрова Енчева-Ненова, инженер-агроном, специалност „Лозаро-градинарство“,
преквалификация „Агробизнес и мениджмънт“,
квалификация „Агромениджър“.
Димитър Стойнев Зарев, инженер „Горско
стопанство“, със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.
Донка Минева Иванова, аграрикономист.
Маргарита Георгиева Димитрова, зооинженер, с допълнителна квалификация „Система за
контрол и управление безопасността на храни“
(система „НАССР“).
Надежда Димова Найденова, професионална
квалификация „магистър по зооинженерство“,
притежава удостоверение от Тракийски университет – гр. Стара Загора, за допълнително обучение за съдебни експерти, вещи лица за оценка
на стопанско имущество.
Серафим Димитров Димитров, агроном „Растителна защита“.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Руси Русев Добрев, специалист по „Изобразително изкуство“ и преподавател по „Рисуване
в средните училища“, вписан в регистрите на
занаятчиите с предмет на дейност „Иконопис“
и „Художествена обработка на дърво“.
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10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Бойко Иванов Терзиев, инженер, специалност
„Промишлено и гражданско строителство“, специализация „Конструкции“, експерт-оценител на
недвижими имоти.
Валерий Иванов Обретенов, икономика и
управление на строителството, специализация
„Управление на финансово-счетоводната дейност“,
оценител на недвижими имоти.
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, титла „признат европейски
оценител“, присъдена от Европейската група на
оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата
на независимите оценители в България (КНОБ),
която титла се изписва, като след името се слага
абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съо
ръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“, оценител на машини и съоръжения,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Минко Калчев Червенков, инженер „Геодезия,
фотограметрия и картография“, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на недвижими
имоти и сгради – паметници на културата, експерт-оценител на машини и съоръжения.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
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на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, титла „признат европейски
оценител“, присъдена от Европейската група на
оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата
на независимите оценители в България (КНОБ),
която титла се изписва, като след името се слага
абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съоръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
Цветомир Илиев Ценов, инженер „Транспортна
техника и технологии“, автоексперт, оценител на
машини и съоръжения.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“, оценител на машини и съоръжения,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, оценител на недвижими
имоти и оценител на търговски предприятия
и вземания.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съо
ръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съо
ръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
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специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Николай Георгиев Вачев, квалификация „Бижутер и златар“, оценка на благородни метали и
скъпоценни камъни.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Димитър Иванов Дупалов, строителен инженер, експерт-оценител на недвижими имоти и
земеделски земи, оценител на машини и съоръжения, активи – движимо имущество.
Пламен Георгиев Георгиев, икономист-организатор, специалност „Икономика и управление
на промишлеността“, оценител на машини и съоръжения, оценител на земеделски земи и трайни
насаждения, оценител на недвижими имоти и
оценител на търговски предприятия и вземания.
Станислава Христова Банова, REV – строителен инженер, признат европейски оценител
на недвижими имоти, оценител на машини и
съоръжения, оценител на земеделски земи и
трайни насаждения, титла „признат европейски
оценител“, присъдена от Европейската група на
оценителните асоциации (ТЕГоВА) и Камарата
на независимите оценители в България (КНОБ),
която титла се изписва, като след името се слага
абревиатурата REV.
Стефка Иванова Харитонова-Пандова, машинен инженер, специалност „Селскостопанска
техника“, оценка на търговски предприятия и
вземания, оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани и непреобразувани
в търговски дружества, оценка на машини и съо
ръжения, оценка на недвижими имоти, оценка
на земеделски земи, съдебни автотехнически
експертизи, оценка на стойност та на МПС,
специализация по индустриални отношения,
специализация по ремонт и поддържане на ССТ.
Цанко Найденов Спасовски, икономист, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи и трайни насаждения, оценител на
машини и съоръжения, оценител на търговски
предприятия и вземания.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Димитър Стойнев Зарев, инженер „Горско
стопанство“, със сертификат за оценка на поземлени имоти в горски територии.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Атанас Бобев Маринов, инженер-технолог,
специалност „Пречистване на природни и отпадъчни води“, замърсяване на околната среда с
отпадъци, химични вещества, отпадъчни води и
отпадъчни газове, технология за третиране и управление на отпадъци, съоръжения за обработка
на вода и въздух.
Виктория Георгиева А нгелова, магистърфармацевт.
Галина Тодорова Богданова-Тодорова, специалист „Приложна математика“, старши научен
сътрудник II степен по нау чна специалност
„Информатика“.
Емил Симеонов Григоров, електроинженер,
електроснабдяване и електрообзавеждане; експерт
по здравословни и безопасни условия на труд.
Данаил Драгомиров Ангелов, машинен инженер – конструктор, специалност „Проектиране и
конструиране на машини и съоръжения“.
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Йордан Георгиев Енчев, машинен инженер
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“, оценител на машини и съоръжения,
оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Проф. д-р Йордан Николов Георгиев, двмн
от Тракийски университет – гр. Стара Загора,
ветеринарен лекар.
Кирил Тодоров Кирилов, машинен инженер – съдебнооценъчна експертиза на МПС.
Мария Иванова Ганчева, френски и италиански
език, специалист френска филология.
Мая Иванова Кичева, биохимик – клиничен
химик, ДНК анализ.
Милена Иванова Обретенова, педагог по руски
език и литература.
Михаилка Иванова Григорова, обработка на
статистическа информация.
Николай Георгиев Вачев, квалификация „Бижутер и златар“, оценка на благородни метали и
скъпоценни камъни.
Радка Маринова Крумова, икономист, „Счетоводство и контрол – счетоводство на предприятието“, „Здравен мениджмънт“.
Светлана Цонева Братоева, икономист по
промишлеността, специалност „Организация на
производството и управлението в промишленост
та“, обработка на статистическата информация – икономическа и бизнес статистика.
Стефан Любомиров Стефанов, математика
и информатика, „Комуникационна техника и
технологии“.
Тотка Георгиева Генова, машинен инженер,
специалист „Здравословни и безопасни условия
на труд“.
СПИСЪК
на отписаните от Списъка на специалистите – вещи лица, за 2022 г. за съдебния район на
Великотърновския окръжен и административен
съд съгласно решение от 18.10.2021 г. на комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Тодор Цанков Митев.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Валентин Кръстев Трайков.
Пенка Дончева Петкова.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Денка Александрова Бакалова.
Диана Петкова Николаева.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Георги Аврамов Върбанов.
Снежана Младенова Кадиева.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Иван Георгиев Иванов.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Марин Събев Суванджиев.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Снежана Младенова Кадиева.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Снежана Младенова Кадиева.
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СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи по чл. 9 от Наредба № Н-1 от 16 май 2014 г.
за съдебните преводачи за 2022 г. за съдебния
район на Великотърновския окръжен и административен съд
1. Преводачи от и на английски език
Екатерина К ирилова Стоянова, образование: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико
Търново, специалност „Английска филология“,
професионална квалификация „Филолог“, ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, специалност „Конферентен превод“, професионална
квалификация „Устен преводач по английски“,
месторабота – „Стек“ – ЕООД, като преводач,
трудов стаж като преводач – 8 г.
Мария Иванова Ганчева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Френска филология“, квалификация – „Специалист по френска филология и
преподавател в средните училища“, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, Велико Търново, магистър
по френски и италиански език, с професионална
квалификация „Преводач“, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Велико Търново, магистър по специалността „Конферентен превод“, професионална
квалификация „Устен преводач от и на френски
език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико
Търново, бакалавър по специалността „Приложна
лингвистика (Френски и английски език)“, професионална квалификация „Преводач“, нейната
кандидатура е утвърдена от дирекция „Консулски отношения“ към МВнР за езиците: френски,
италиански, руски и английски, и е включена в
списъка на физическите лица, които извършват
преводи на документи и други книжа от чужд
на български език и от български на чужд език
на територията на Република България за посочените езици, от 2009 г. за Съда на Европейския
съюз – Люксембург, като преводач на свободна
практика, извършва преводачески услуги от
и на френски език, от и на италиански език,
месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, на длъжност „преподавател“,
„Студио „Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж
като преводач – 20 г.
Милена Николова Атанасова, висше образование: СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър
по специалност „Арабистика“ и професионална
квалификация „Арабист“; висше образование ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, магистър по специалност „Английска филология“ и професионална
квалификация: филолог-учител; включена е в
списъка на физическите лица, които извършват
преводи на документи и други книжа от чужд
език на български език и от български на чужд
език на територията на Република България за
извършване на преводи от/на следните езици:
арабски и английски, месторабота НВУ „Васил
Левски“ – Велико Търново – преподавател, стаж
като преводач 20 г.
Петя Аврамова Стефанова, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Английска филология“, професиона лна к ва лифика ц и я „Фи лолог у чи т ел“,
специализация – „Превод“, месторабота: „Мета
Фактор“ – ЕООД, София, като заклет преводач,
стаж като преводач – 15 г.
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Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
спец иа л нос т „При лож на л и н г вис т и к а – а нглийски език и арабски език“, професионална
квалификация „Преводач“, сертификат – ESOL
Lavel 2 Certificate in ESOL International-University
of Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл България“ като преводач, стаж като
преводач – 4 месеца.
Стефан Димов Стефанов, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, магистър по специалност „Английска филология. Британистика“,
филолог, месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, катедра „Англицистика и американистика“ – преподавател.
Татяна Тодорова Начкова, средно образование:
Езикова гимназия „Бертолт Брехт“ – английски
език, и висше образование: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, специалност
„Английска филология – превод и бизнес комуникация“, професионална квалификация „Филолог
преводач и специалист по бизнес комуникация“,
месторабота: „Арто Транслейшън“ – ООД – преводач, стаж като преводач – 9 г.
Трифон Мирославов Маринов, сертификат С1
от университета Гронинген, Холандия.
2. Преводачи от и на френски език
Мария Иванова Ганчева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Френска филология“, квалификация – „Специалист по френска филология и
преподавател в средните училища“, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, Велико Търново, магистър
по френски и италиански език, с професионална
квалификация „Преводач“, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Велико Търново, магистър по специалността „Конферентен превод“, професионална
квалификация „Устен преводач от и на френски
език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико
Търново, бакалавър по специалността „Приложна
лингвистика (Френски и английски език)“, професионална квалификация „Преводач“, нейната
кандидатура е утвърдена от дирекция „Консулски отношения“ към МВнР за езиците: френски,
италиански, руски и английски, и е включена в
списъка на физическите лица, които извършват
преводи на документи и други книжа от чужд
на български език и от български на чужд език
на територията на Република България за посочените езици, от 2009 г. за Съда на Европейския
съюз – Люксембург, като преводач на свободна
практика, извършва преводачески услуги от
и на френски език, от и на италиански език,
месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, на длъжност „преподавател“,
„Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж
като преводач – 20 г.
3. Преводачи от и на италиански език
Мария Иванова Ганчева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Френска филология“, квалификация – „Специалист по френска филология и
преподавател в средните училища“, ВТУ „Св. св.
Кирил и Методий“, Велико Търново, магистър
по френски и италиански език, с професионална
квалификация „Преводач“, ВТУ „Св. св. Кирил и
Методий“, Велико Търново, магистър по специалността „Конферентен превод“, професионална
квалификация „Устен преводач от и на френски
език“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико
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Търново, бакалавър по специалността „Приложна
лингвистика (Френски и английски език), професионална квалификация „Преводач“, нейната
кандидатура е утвърдена от дирекция „Консулски
отношения“ към МВнР, за езиците: френски,
италиански, руски и английски, и е включена в
списъка на физическите лица, които извършват
преводи на документи и други книжа от чужд
на български език и от български на чужд език
на територията на Република България за посочените езици, от 2009 г. за Съда на Европейския
съюз – Люксембург, като преводач на свободна
практика, извършва преводачески услуги от
и на френски език, от и на италиански език,
месторабота: ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“,
Велико Търново, на длъжност „преподавател“,
„Студио Полиглот“ – ЕООД – преводач, стаж
като преводач – 20 г.
4. Преводачи от и на испански език
Соня Радославова Крусева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Приложна лингвистика – испански
език и втори чужд език“, професионална квалификация „Преводач по испански и португалски
език“, проведено обучение 1 година по програма
„Еразъм“ в Университете – Лисабон, месторабота: „АИИ Дейта Процесинг“ – ООД – оператор
данни.
5. Преводачи от и на португалски език
Соня Радославова Крусева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Приложна лингвистика – испански
език и втори чужд език“, професионална квалификация „Преводач по испански и португалски
език“, проведено обучение 1 година по програма
„Еразъм“ в Университете – Лисабон, месторабота: „АИИ Дейта Процесинг“ – ООД – оператор
данни.
6. Преводачи от и на гръцки език
Радослава Косева Нейкова, образование: СУ
„Св. Климент Охридски“, София, специалност
„Новогръцка филология“, професионална квалификация „Филолог“, магистърска програма
„Езикознание и превод“, месторабота: НВУ „Васил Левски“, Велико Търново – преподавател по
новогръцки език.
7. Преводачи от и на арабски език
Милена Николова Атанасова, висше образование: СУ „Св. Климент Охридски“, бакалавър
по специалност „Арабистика“ и професионална
квалификация „Арабист“; висше образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, магистър по специалност „Английска филология“ и професионална
квалификация: филолог-учител. Включена е в
списъка на физическите лица, които извършват
преводи на документи и други книжа от чужд
език на български език и от български на чужд
език на територията на Република България за
извършване на преводи от/на следните езици:
арабски и английски. Месторабота: НВУ „Васил
Левски“ – Велико Търново – преподавател. Стаж
като преводач 20 г.
Силвия Евелинова Дешева, образование: ВТУ
„Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново,
специалност „Приложна лингвистика – английски език и арабски език“, професионална квалификация „Преводач“, сертификат – ESOL Lavel
2 Certificate in ESOL International-University of
Cambridge; месторабота: „Провидънт файненшъл
България“ като преводач, стаж като преводач –
4 месеца.
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8. Преводачи от и на руски език
Милена Иванова Обретенова, филолог, преподавател по руски език и литература от Казанския
държавен университет, Русия, стаж 12 г.
Оксана Дмитриевна Байчева, сертификат за
владеене на руски език С2, преводач.
9. Преводачи от и на полски език
Десислава Янушова Желязкова, образование:
магистър „Българска филология“, сертификат С1
за владеене на полски език, месторабота: Управител на фирма „Дес пол“ – преводи и легализация
на документи.
10. Преводачи от и на литовски език
Радослава Косева Нейкова, образование: СУ
„Св. Климент Охридски“, София, специалност
„Новогръцка филология“, професионална квалификация „Филолог“, магистърска програма
„Езикознание и превод“, курсове по литовски
език, месторабота: преводач.
11. Преводачи от и на сръбски, хърватски и
словенски
Илка Иванова Енчева, образование: СУ „Св.
Климент Охридски“, магистър по специалност
„Славянска филология – сръбски, хърватски език
и сръбска, хърватска и словенска литература“,
филолог. Удостоверение от МВнР, дирекция „Консулски отношения“, че е включена в списъка на
физическите лица, които извършват преводи на
документи и други книжа от чужд на български
език и от български на чужд език на територията на Република България за извършване
на преводи от/на следните езици: Македония,
словенски, сръбски, хърватски. Месторабота:
„Калинка БГ“ – ЕООД – преводаческа агенция,
специализирана за преводи от/на сръбски, хърватски и словенски език.
12. Преводачи от и на румънски език
Биляна Тодорова Кочева – преводач на свободна практика от София, образование – вис
ше от Университета „Бабеш-Болиай“, К лу ж
Напока, Република Румъния, за квалификация
„икономист“, профил „МИО“, специализация
„Международни транзакции“, професионална квалификация – вписана в списъка на физическите
лица, които извършват преводи на документи
и други книжа от български на чужд език и от
чужд език на български език при МВнР, дирекция
„Консулски отношения“ на Република България, с
работен език „румънски“, както и за територията
на Република България за извършване на преводи
от/на румънски език, със стаж – 7 г.
909
22. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:

Венчо Славчов Караджов, висше, инженер-технолог, криминалистични експертизи на писмени
доказателства (ръкописно изпълнени подписи и
текст).
Емил Пантов Живков, висше, графолог.
Анатоли Лазаров Лалков, висше, инженер-технолог, почерк, техн. документи, трасолог, балистик.
Валери Бориславов Петков, висше, спец. управление на обществения ред и осигуряване на
безопасно движение на пътищата; право; видове
експертизи: дактилоскопия, графически, балистически, технологическо изследване на документи,
трансологически, портретни.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Николай Гинчев Тюфекчиев, висше, биохимия и микробиология, експерт ДНК анализи;
кандидат на биологичните науки; специалист
по молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и
ензими; генотипиране, секвениране.
Мая Иванова Кичева, висше, молекулярна
и функц. биология; експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и
ензими; генотипиране, секвениране.
Вилхелм Миленков Елисеев, висше, медицина,
лекар – антестезиология и реанимация.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, висше, молекулярна
биология.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, висше, молекулярна
биология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
3.2. Съдебно-психологична експертиза
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
3.4 Съдебна експертиза на психичното състояние на писмени данни

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица за
съдебния район на Окръжния съд – Видин, и
Административния съд – Видин, за 2022 г.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Пролетка Накова Петрова-Павлова, висше,
счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
Христина Атанасова Данова-Тодорова, висше,
счетоводство и контрол, счетоводни експертизи.
Виолета Томова Христова, висше, икономист,
икономист-счетоводител.
Ели Симеонова Василева, висше, счетоводна
отчетност, икономист-счетоводител.

1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
1.2. Трасологични експертизи
1.3. Съдебно-балистични експертизи
1.4. Дактилоскопни експертизи
1.5. Биомет рични к римина листични експертизи
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Павлина Йорданова Димитрова, висше, икон.
орг. на търговията.
Даниела Антова Тошева, висше, социалноикономическа информация.
Елена Стефанова Георгиева, висше, икономист.
Румен Петров Кънчев, висше, икономист по
строителството, икономист-счетоводител.
Цеко Вълчев Пупулешков, висше, икономистзастраховател.
Станислав Милчев Стоянов, висше, финанси
и кредит.
Стефка Николова Георгиева, висше, икономист-финансист.
Боянка Захариева Александрова, висше, икономист, строителство и архитектура, финансовоикономическа, съдебно-стокова и строителнотехническа експертиза.
Димитрина Григорова Минкова, висше, икономист-счетоводител.
Емилия Маркова Лазарова-Маринова, висше,
икономист.
Анка Василева Колева, висше, икономист.
Диана Цветанова Тодорова, висше, икономист
по промишлеността.
Мария Ангелова Христова, висше, икономист.
Мариана Александрова Петрова, висше, маркетинг и мениджмънт.
Тереза Велкова Тодорова-Сотирова, висше,
маркетинг и планиране.
Невяна Ангелова Младенова, висше, финанси.
Любомир Цветков Йотов, висше, икономист.
Милева Ванкова Дикова, икономист-счетоводител.
Валентин Петков Николов, счетоводство и
контрол.
Боряна Борисова Георгиева, МТС, финанси,
данъчно законодателство, банково дело.
Албена Иванова Панчева, спец. счетоводство
и контрол.
Пламен Кирилов Василев, спец. счетоводство
и контрол.
Рая Аспарухова Гъскова, спец. икономист.
Светослава Методиева Петкова, спец. икономист по счет. и фин. контролна дейност.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Димитър Кирилов Димитров, спец. машинен
инженер.
Тихомир Иванов Комарски, спец. инженер по
радиоелектроника.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Олег Славчев Ванков, машинен инженер,
автотехнически експертизи.
Игнат Петров Игнатов, инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, двигатели с вътрешно
горене, автотехнически експертизи.
Иван Младенов Бъзински, висше, машинен
инженер.
Цветан Младенов Стойков, висше, машинен
инженер.
Владимир Димитров Иванов, висше, инженер
по изчислителна техника, оценка на машини и
съоръжения.
Сашко Ванчов Каменов, висше, офицер от
автомоб. войски – военен инж. по експл. и ремонт
на АТТ, машинен инженер.
Пламен Винагоров Ангелов, спец. контрол на
автомобилния транспорт.
Георги Славчев Георгиев, спец. машинен
инженер.
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Величко Георгиев Станков, висше, машинен
инженер.
Румен Петров Илиев, висше, машинен инженер, оценка на машини и съоръжения, автотехнически експертизи.
Димитър Кирилов Димитров, спец. машинен
инженер.
Владимир Георгиев Герасимов, спец. пожарна
и аварийна безопасност.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Димитър Кирилов Димитров, спец. машинен
инженер.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Валентин Петров Ницов, висше, строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Валя Петрова Стефанова-Георгиева, висше,
строителен инженер по хидротехническо строителство, оценител на недвижими имоти.
Георги Кирилов Георгиев, висше, инженер по
хидромелиоративно строителство.
Галина Димитрова Антова, висше, архитект.
Любка Ванчева Георгиева-Червенякова, вис
ше, строителство и архитектура, оценител на
недвижими имоти.
Маргарита Нетова Каменова, висше, инженер
геодезист, оценка на недвижими имоти.
Светлана Вергилова Попова, висше, строителен
техник, оценител на недвижими имоти.
Емил Георгиев Андреев, висше, архитект.
Валентин Венчов Георгиев, геодезия и марк
шайдерство.
Иво Луков Ангелов, висше, спец. строителен
инженер по промишлено и гражданско строителство.
Илияна Иванова Ципоркова, спец. хидромелиоративно строителство.
Мариана Борисова Иванова, спец. строителен
техник.
Пепа Иванова Петрова, спец. инженер-земеустроител.
5.6. Съдебно-пожаротехническа експертиза
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
5.8. С ъдебнооцен и т елск а-а вт о т ех н и ческ а
експертиза
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
6.5. Съдебно-екологична експертиза
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
8. Клас „Съдебни селскотопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
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8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Людмил Петков Димитров, висше, инженерагроном, лозаро-градинарство.
Борислав Рашков Борисов, висше, агрономполевъд, оценка на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях.
Марийка Дацкова Цанкова, висше, зоотехник.
Бранимир Кимонов Иванов, висше, инженерагроном, тропично и субтропично земеделие.
Лидия Асенова Николова, висше, зоотехник.
Валери Стоянов Марков, висше, инженер
по горско стопанство, оценка на гори и земи в
горския фонд.
Елка Петрова Нинова-Богоева, зооинженер.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Пепа Иванова Петрова, спец. инженер-земеустроител, оценка на земеделски земи.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Пенка Кирчева Милушева, висше, психология.
Мая Иванова Кичева, висше, молекулярна
и функц. биология; експерт ДНК анализи; кандидат на биологичните науки; специалист по
молекулярна и функционална биология; биохимик – клиничен химик; анализ на белтъци и
ензими; генотипиране, секвениране.
СПИСЪК
на съдебните преводачи за съдебния район на
Окръжния съд – Видин, и Административния
съд – Видин, за 2022 г.
Илка Иванова Енчева, преводач от/на сръбски,
хърватски и словенски език.
Маринела Георгиева Станкова, лингвист, преводач от/на немски и испански език.
Самет Исмаилов Джанибов, преводач от/на
турски език.
910
23. – Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт
обнародва:
АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица за
съдебния район на Окръжния съд – Враца, и
Административния съд – Враца, за 2022 г., утвърден с решение по протокол от 26.10.2021 г.,
т. 4 на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
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Инж. Ангел Илиев Ангелов – експерт-криминалист.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасография и бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – експерт-криминалист.
1.2. Трасологични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов – дефектоскопист; техническо и микрографично изследване на документи; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасография и бионика.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
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Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Инж. Ангел Илиев Ангелов – инженер-химик.
Виолин Веселинов Цветков – експерт-криминалист.
Евгени Милчов Тодоров – експерт-криминалист.
Евгени Филипов Николов – експерт-криминалист.
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
Иван Христов Иванов – експерт-криминалист.
Иван Ценов Мавров – експерт-криминалист.
Инж. Йордан Антов Иванов – експерт-криминалист.
Николай Асенов Николов – експерт-криминалист.
Инж. Николай Николов Велчев – експерткриминалист.
Павлин Милчов Петков – експерт-криминалист.
Петър Илиев Петров – среден техник фотограф.
Пламен Георгиев Георгиев – експерт-криминалист.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Иван Ганчев Гурзовски – експерт-криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – дентална
медицина.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар, вът
решни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и
функционална биология; биохимия и клинична
химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на съдебното и досъдебното производство
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
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Д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и
функционална биология; биохимия и клинична
химия.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – дентална
медицина.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар, вът
решни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Георги Иванов Комитски – ортопедия и
травматология.
Д-р Йордан Тошев Ценовски – лекар хирург.
Д-р Мирослав Иванов Методиев – дентална
медицина.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Слави Любомиров Георгиев – лекар, вът
решни болести; кардиология.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и
функционална биология; биохимия и клинична
химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебна медицина.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебна медицина и деонтология.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов – молекулярна биология.
Д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и
функционална биология; биохимия и клинична
химия.
Николай Гинчев Тюфекчиев – биохимия и
микробиология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.
Д-р Любка Стоичкова Трайкова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Велина Владимирова Владимирова – психолог; социална и юридическа психология; работа
с полиграф.
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.
Дияна Цветанова Добрева-Христова – психолог; работа с полиграф.
Емил Йорданов Пенов – психолог.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Люба Иванова Цекова – психолог.
Татяна Илиева Антонова – психолог.
Тодор Борисов Тодоров – психолог; работа с
полиграф.
Христина Цветанова Христова – психолог.
Христо Ивайлов Христов – психолог.
Цветомира Ботьова Александрова – психолог.
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Цеца Петрова Петърчовска – педагогически
съветник; специален педагог; социален педагог;
социален работник.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Велина Иванова Тодорова – психолог.
Галя Дойчинова Славкова – клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Д-р Жулиета Костадинова Павлова – психиатър.
Люба Иванова Цекова – психолог.
Д-р Любка Стоичкова Трайкова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
Христина Цветанова Христова – психолог.
Христо Ивайлов Христов – психолог.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Боянка Василева Китова – психиатър.
Велина Иванова Тодорова – психолог.
Галя Дойчинова Славкова – психолог; клинична психология.
Емилия Владимирова Гарванска – психолог.
Люба Иванова Цекова – психолог.
Д-р Любка Стоичкова Трайкова – психиатър.
Д-р Пламен Тихомиров Петров – съдебна
психиатрия.
Христина Цветанова Христова – психолог.
Христо Ивайлов Христов – психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Александър Панайотов Александров – финансист.
Бойко Борисов Ничев – икономист; управление и планиране.
Валентина Цветкова Стоева – икономист;
счетоводител.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Виолета Луканова Иванова – счетоводител.
Владимир Христов Балинов – счетоводител.
Галя Цветанова Христова – икономист; счетоводител.
Георги Антонов Африканов – счетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Димитрова Котева-Станоева – финанси и кредит.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводител; машинен инженер.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Евгени Николаев Христов – икономист; вът
решен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.
Ирина Трайкова Узунова – икономист.
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Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – счетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране на индустриална собственост.
Маргарита Николова Стоянова – счетоводство
и контрол; икономика на търговията.
Маргарита Петкова Стоянова – икономист.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вът
решен одитор.
Мирослав Иванов Цолов – икономист.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Пламен Горанов Първанов – счетоводител.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова – икономист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Иванова Пешковска-Миронов – счетоводител.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.
Христина Маринова Игнатова – счетоводител.
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветелина Иванова Мишонова – счетоводител; одит на нефинансовите предприятия.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Александър Панайотов Александров – финансист.
Анелия Асенова Коцова – счетоводител; прог
нозиране и планиране.
Бойко Борисов Ничев – икономист; управление и планиране.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
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Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Галя Цветанова Христова – икономист; счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Димитрова Котева-Станоева – финанси и кредит.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Грета Николаева Лазарова – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Евгени Николаев Христов – икономист; вът
решен одитор в публичния сектор.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – счетоводител.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Константин Иванов Армянов – счетоводител.
Красимир Петров Иванов – счетоводител.
Лилия Тодорова Иванова – счетоводител.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономистсчетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране на индустриална собственост.
Маргарита Николова Стоянова – счетоводство
и контрол; икономика на търговията.
Маргарита Петкова Стоянова – икономист.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вът
решен одитор.
Михаил Богданов Богданов – счетоводител.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Нина Николаевна Топалова – икономическа
кибернетика в селското стопанство.
Павлина Александрова Николова – счетоводител; одитор.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Сашка Неделкова Луканова – счетоводител.
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Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Станимир Емилов Нацев – финансист.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стефанка Светославова Първанова – икономист.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Татяна Илиева Антонова – финансист; психолог.
Христина Маринова Игнатова – счетоводител.
Христо Пенев Ничовски – финансист.
Цветана Златанова Николова – финансист.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Бойко Борисов Ничев – икономист; управление и планиране.
Валентин Иванов Фишев – икономист.
Веселин Борисов Луканов – счетоводител.
Веселка Христова Георгиева – счетоводител.
Галя Цветанова Христова – икономист; счетоводител.
Генади Красимиров Тодоров – счетоводител.
Георги А нтонов Африканов – икономистсчетоводител.
Георги Митков Михалчев – счетоводител.
Гергана Димитрова Котева-Станоева – финанси и кредит.
Гергана Петрова Михалчева – счетоводител.
Десислава Благовестова Берчева – икономист;
счетоводител.
Десислава Веселинова Цветкова – икономист;
здравен мениджмънт.
Десислава Димитрова Делийска – счетоводител; валутен и митнически контрол; фирмен
мениджмънт.
Диляна Иванова Николова – икономист.
Димитър Иванов Петков – икономист.
Елза Антонова Тодорова – икономист.
Зоя Христова Георгиева – икономист – системен организатор; одитор в публичния сектор.
Иван Валентинов Ценов – икономист.
Иван Веселинов Тодоров – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили.
Ивана Захариева Петрова – икономист.
Лиляна Петкова Гецова-Тодорова – икономистсчетоводител; здравен мениджмънт; педагогика.
Людмила Маринова Генчева – счетоводител.
Малина Иванова Тошева – икономист; търговска несъстоятелност и агентиране на индустриална собственост.
Маргарита Николова Стоянова – счетоводство
и контрол; икономика на търговията.
Маргарита Петкова Стоянова – икономист.
Мая Христова Каменовска – финансист; преподавател по икономически дисциплини.
Милин Йорданов Генчев – финансист.
Мирослав Жеков Николов – финансист; вът
решен одитор.
Наталия Иванова Петрова – счетоводител.
Наташа Каменова Филипова – организация на
производството и управление на промишлеността.
Николай Благоев Банчовски – икономист.
Нина Здравкова Бекова-Бонева – счетоводител.
Петко Огнянов Ачев – счетоводител.
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Петър Цветанов Петров – икономист-маркетолог; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Рени Милчева Димитрова – финансист-счетоводител.
Розина Петрова Банова – икономист-счетоводител.
Румянка Николова Ценова – икономист; индустриални отношения; управление на човешките
ресурси.
Саша Първанова Вълканова – счетоводител;
вътрешен одитор.
Си л ви я Кру мова К аменова – фи на нсис т;
стопанско управление; финансово-ревизионен
контрол.
Стела Русева Русинчовска – икономист; счетоводител.
Стоян Милчев Александров – счетоводител;
вътрешен одитор.
Таня Николова Петкова – финансист; счетоводител.
Инж. Цветомир Илиев Ценов – инженер –
транспортна техника и технологии; оценител на
машини и съоръжения.
Юрий Каменов Йорданов – счетоводител;
вътрешен одитор.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер.
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология
и инженерна геология.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Геновева Димитрова Манчева – инженер-геодезист.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов –
машинен инженер – ТММОТ; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Крум Валериев Николов – горско стопанство/инженер по горско стопанство.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Милен Петров Иванов – инженер по
горско стопанство.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт – енергиен менидж-
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мънт; вентилация на промишлени предприятия
и обезпрашаване; специалист – фирмено управ
ление; проектантска правоспособност.
Инж. Петър Илиев Петров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
Инж. Светлана Николова Мицева – геодезия,
картография и фотограметрия.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Инж. Цветомир Илиев Ценов – инженер –
транспортна техника и технологии; оценител на
машини и съоръжения.
Арх. Юлиян Димитров Македонски – архитектура; планове за регулация; планове за застраховане; работни устройствени планове.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ва лентин Йорданов Йолов – двигатели с
вътрешно горене/автомонтьор.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Даниел Иванов Рибарски – счетоводство
и контрол; машинен инженер.
Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт
и енергетика – машинен инженер; автоексперт
по специалност „Автотехническа експертиза“.
Иван Веселинов Тодоров – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили.
Иван Георгиев Коцев – автотехническа експертиза.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов –
машинен инженер – ТММОТ; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Искрен Ва лериев Дилов – у правление на
интелектуалната собственост; автотехническа
експертиза.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Петър Илиев Петров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари; автотехническа
експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
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Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Инж. Стефчо Петров Симеонов – АТТК; автотехническа експертиза.
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистични аспекти при
разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно
застраховане; автотехническа експертиза.
Инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер – информационни технологии; неорганични химични
технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.
Инж. Цветомир Илиев Ценов – инженер –
транспортна техника и технологии; оценител на
машини и съоръжения.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Веселин Николаев Миндов – хидрология
и инженерна геология.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов –
машинен инженер – ТММОТ; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и
обезпрашаване; специалист фирмено управление;
проектантска правоспособност.
Инж. Огнян Павлов Цветков – строителен
инженер по транспортно строителство; специалист
по организация и икономика на строителството.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология
на металите и металообработваща техника; трудова медицина и работоспособност; автотехнически и автооценителни експертизи; инженер по
безопасност.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Инж. Цветомир Илиев Ценов – инженер –
транспортна техника и технологии; оценител на
машини и съоръжения.
5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
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Божидар Василев Ангелов – информатика
(ОПМДИИ).
Георги Тодоров Малджански – автоматика и
телемеханика; компютърна техника и интернет.
5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Инж. Георги Христов Каменов – геодезия,
картография и строителство.
Инж. Даниела Петрова Върбанова – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Димитър Любенов Костов – архитект.
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – водоснабдяване и канализация/строителен инженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов –
машинен инженер – ТММОТ; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Иво Йорданов Иванов – строителен
инженер.
Инж. Лариса Борисова Ангелова – геодезия и
земеустройство; пълна проектантска правоспособност; експерт по управление на недвижими имоти.
Инж. Огнян Павлов Цветков – строителен
инженер по транспортно строителство; специалист
по организация и икономика на строителството.
Инж. Пелагия Димитрова Петрова-Кочева – строителен инженер по пътно строителство.
Силва Трифонова Диковска – икономист –
икономика на строителството.
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на недвижимо имущество;
оценител на движимото и недвижимото имущество на държавните и общинските фирми при
образуването и преобразуването им в еднолични
търговски дружества; трудови спорове – за работещи в Германия.
Соня Манова Алекова – строителен техник.
Арх. Теодора Панайотова Карагьозова – архитектура.
Тодорка Петрова Райновска – строителство
и архитектура.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов –
машинен инженер – ТММОТ; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Инж. Мирослав Христов Христов – противопожарна техника и безопасност; педагогическа
п ра воспособнос т; ог ра ни чена п роек та н т ска
правоспособност по част Пожарна безопасност.
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – машинен
инженер; противопожарна охрана; оценител на
машини и съоръжения, активи – движимо имущество; автотехническа експертиза.
Инж. Цветан Георгиев Цветков – ел. снабдяване на промишлените предприятия, електроинженер; противопожарна охрана; строителни
правила и норми за осигуряване безопасността
при пожар; пожарна безопасност.
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5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Инж. Венеций Спасов Дакев – електроинженер.
Инж. Георги Василев Костов – електроинженер.
Иван Киров Иванов – промишлена топлотехника.
Иван Константинов Димитров – електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлени
предприятия.
Инж. Искрен Кирилов Илиев – ел. инженер.
Инж. Невена Христова Петрова – топло- и
ядрена енергетика; специалист по съоръжения с
повишена опасност; експерт енергиен мениджмънт; вентилация на промишлени предприятия и
обезпрашаване; специалист фирмено управление;
проектантска правоспособност.
Инж. Николай Лалов Лалов – електроенергетика и ел. обзавеждане.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
5.8. С ъдебнооцен и т елск а-а вт о т ех н и ческ а
експертиза
Ва лентин Йорданов Йолов – двигатели с
вътрешно горене/автомонтьор.
Веселин Тодоров Иванов – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Веселин Тодоров Пенев – двигатели с
вътрешно горене; автомобили и кари.
Инж. Георги Петров Величков – машинен
инженер.
Инж. Деян Йорданов Атанасов – транспорт
и енергетика – машинен инженер; автоексперт
по специалност „Автотехническа експертиза“.
Инж. Кирил Илиев Христов – машинен инженер.
Иван Веселинов Тодоров – икономист; автотехническа експертиза; оценител на автомобили.
Инж. Петър Илиев Петров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
Петьо Димитров Димитров – автомобилен
транспорт, трактори и кари; автотехническа
експертиза.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – технология на металите и металообработваща техника;
трудова медицина и работоспособност; инженер
по безопасност.
Инж. Слави Лазаров Шкортов – механизация
на селското стопанство – машинен инженер;
обследване за енергийна ефективност.
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – селскостопанска техника – машинен инженер; противопожарна охрана; криминалистични аспекти при
разкриване на ПТП; застраховане и автомобилно
застраховане; автотехническа експертиза.
Инж. Тодор Филипов Тодоров – инженер информационни технологии; неорганични химични
технологии; инспектор по екология; автотехническа експертиза.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Инж. Милен Петров Иванов – инженер по
горско стопанство.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
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Инж. Милен Петров Иванов – инженер по
горско стопанство.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Димитър Крумов Николаев – добив на черни
метали; базисни компютърни технологии.
Инж. Милен Петров Иванов – инженер по
горско стопанство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и
функционална биология; биохимия и клинична
химия.
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
Михаил Цветков Маринов – технология на
полимерите, текстила и кожите; инженер-химик – контрол на качеството на течните горива.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов –
машинен инженер – ТММОТ; фрактография,
фрактодиагностика, металография, светлинна и
електронна микроскопия, трасография и бионика;
дефектоскопист; котелен машинист; техническо
и микрографично изследване на документи и др.
Д-р Мая Иванова Кичева – молекулярна и
функционална биология; биохимия и клинична
химия.
Мирела Стоянова Стоянова – неорганични
х имични тех нологии; експерт-к римина лист;
съдебна химия и биология; противодействие на
престъпността и опазване на обществения ред.
7.4. Съдебна химико-токсикологична (токсикохимична) експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
Д-р Пламен Иванов Димитров – ветеринарен
лекар.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Еми ли я Пет рова Пет рова – полевъдст во;
зърнопроизводство.
Лилия Иванова Замфирова – лозаро-градинарство и овощарство/агроном.
Инж. Мариана Митева Петкова – инженерагроном, лозаро-градинарство; педагогическа
правоспособност по селскостопански дисциплини.
Петър Стоянов Доневски – зоотехник.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Теофил Тодоров Петров – икономист; оценител
на изделия от благородни метали.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Инж. Александрета Николаева Върбанчовска – оценител на недвижими имоти (промишлено
и гражданско строителство).
Анелия Асенова Коцова – оценител на недвижими имоти (прогнозиране и планиране, банков
мениджмънт, счетоводство и контрол).
Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения; оценител на маши-
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ни и съоръжения (промишлено и гражданско
строителство).
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Иво Йорданов Иванов – оценител на
недвижими имоти (строителен инженер).
Ирина Трайкова Узунова – оценител на недвижими имоти (икономист).
Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).
Мариета Бориславова Минкова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения (аграрна икономика).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; оценител на машини и
съоръжения; оценител на търговски предприятия
и вземания (ел. инженер).
Инж. Петър Илиев Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи;
оценител на машини и съоръжения; оценител
на търговски предприятия и вземания (машинен
инженер).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения
и активи – движимо имущество (икономистмаркетолог).
Инж. Светлана Николова Мицева – оценител
на недвижими имоти (геодезия, картография и
фотограметрия).
Силва Трифонова Диковска – оценител на недвижими имоти (икономика на строителството).
Инж. Симеонка Иванова Битунска – строителен инженер по водоснабдяване и канализация;
оценител на недвижими имоти; оценител на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества;
оценител на недвижимо имущество; оценител на
движимото и недвижимото имущест во на държавните и общинските фирми при образуването
и преобразуването им в еднолични търговски
дружества; трудови спорове – за работещи в
Германия.
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни
насаждения; оценител на търговски предприятия
и вземания (финанси и кредит; психология).
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Веселин Тодоров Иванов – оценител на автомобили, трактори и кари; оценител на машини
и съоръжения (автомобилен транспорт, трактори
и кари).
Инж. Веселин Тодоров Пенев – оценител на
машини и съоръжения (двигатели с вътрешно
горене).
Инж. Георги Петров Величков – оценител
на машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Даниел Иванов Рибарски – оценител
на машини, съоръжения и активи – движимо
имущество (счетоводство и контрол/машинен
инженер).
Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско
строителство).
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Ин ж. Димит ър Николов Рачинск и – оценител на машини и съоръжения; оценител на
търговски предприятия и вземания (автоматика
и телемеханика).
Инж. Елка Русева Станчева – оценител на
машини, съоръжения и материални активи (радиоелектроника).
Инж. Иванка Диланова Патлиджанска – оценител на недвижими имоти (строителен инженер).
Инж. Искрен Кирилов Илиев – оценител на
машини и съоръжения, оценяване съответствието
на инвестиционни проекти и/или упражняване
на строителен надзор (ел. инженер).
Инж. Кирил Илиев Христов – оценител на
машини и съоръжения (машинен инженер).
Инж. Николай Лалов Лалов – оценител на
ел. части, битова техника, кабели и др. (електро
енергетика и ел. обзавеждане).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; оценител на машини и
съоръжения; оценител на търговски предприятия
и вземания (ел. инженер).
Инж. Петър Илиев Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи;
оценител на машини и съоръжения; оценител
на търговски предприятия и вземания (машинен
инженер).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения
и активи – движимо имущество (икономистмаркетолог).
Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител
на машини и съоръжения; оценител на търговски
предприятия и вземания (технология на металите
и металообработваща техника).
Инж. Слави Лазаров Шкортов – оценител на
машини и съоръжения; обследване на сгради за
енергийна ефективност; оценител на земеделски
земи и недвижими имоти (механизация на селското стопанство; машинен инженер).
Инж. Стефчо Петров Симеонов – оценител
на машини и съоръжения в сферата на машиностроенето и металообработващата промишленост;
автотехническа експертиза (АТТК).
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни
насаждения; оценител на търговски предприятия
и вземания (финанси и кредит; психология).
Инж. Тихомир Цветков Трифонов – оценител
на машини и съоръжения, активи – движимо
имущество; автотехническа експертиза (машинен
инженер).
Инж. Цветомир Илиев Ценов – инженер –
транспортна техника и технологии; оценител на
машини и съоръжения.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Ин ж. Димит ър Николов Рачинск и – оценител на машини и съоръжения; оценител на
търговски предприятия и вземания (автоматика
и телемеханика).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; оценител на машини и
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съоръжения; оценител на търговски предприятия
и вземания (ел. инженер).
Инж. Петър Илиев Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на земеделски земи;
оценител на машини и съоръжения; оценител
на търговски предприятия и вземания (машинен
инженер).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения
и активи – движимо имущество (икономистмаркетолог).
Инж. Румяна Миткова Стоянова – оценител
на машини и съоръжения; оценител на търговски
предприятия и вземания (технология на металите
и металообработваща техника).
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни
насаждения; оценител на търговски предприятия
и вземания (финанси и кредит; психология).
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения
и активи – движимо имущество (икономистмаркетолог).
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Инж. Даниела Петрова Върбанова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения; оценител на машини и съоръжения (промишлено и гражданско
строителство).
Димитър Александров Златанов – оценител
на земеделски земи (полевъдство).
Инж. Лариса Борисова Ангелова – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения (геодезия и земеустройство).
Мариета Бориславова Минкова – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи и трайни насаждения (аграрна икономика).
Николай Благоев Банчовски – оценител на
земеделски земи, подобрения и трайни насаждения, международни икономически отношения).
Инж. Нина Василева Дакева – оценител на
недвижими имоти; оценител на земеделски земи
и трайни насаждения; оценител на машини и
съоръжения; оценител на търговски предприятия
и вземания (ел. инженер).
Петър Цветанов Петров – оценител на недвижими имоти; оценител на машини, съоръжения
и активи – движимо имущество (икономистмаркетолог).
Инж. Светлана Николова Мицева – оценител
на недвижими имоти (геодезия, картография и
фотограметрия).
Татяна Илиева Антонова – оценител на недвижими имоти; оценител на машини и съоръжения; оценител на земеделски земи и трайни
насаждения; оценител на търговски предприятия
и вземания (финанси и кредит; психология).
Инж. Тодор Филипов Тодоров – оценител на
земеделски земи и трайни насаждения (инженер
информационни технологии).
Тодорка Петрова Райновска – оценител на
земеделски земи (строителство и архитектура).
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
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Инж. Крум Валериев Николов – оценител на
поземлени имоти в горски територии (инженер
по горско стопанство).
Тодорка Петрова Райновска – оценител на
земеделски земи (строителство и архитектура).
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Ели Ангелова Георгиева – по прилагане на
ЗСПЗЗ и територии по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ.
Емилия Владимирова Гарванска – педагогика
на девиантното поведение.
Иван Веселинов Тодоров – оценител на автомобили.
Ст.н.с. ІІ ст. д-р инж. Ивко Пенков Иванов –
Фрактодиагностични експертизи на разрушени,
прекъснати, откъснати, електротермично разкъсани, взривени и взломени детайли, възли и
конструкции.
Д-р Калина Господинова Христова – оценител
на продуктивни животни (ветеринарна медицина).
Инж. Лариса Борисова А нгелова – пълна
проектантска правоспособност.
Д-р Мая Иванова Кичева – състав на хранителни продукти; генетична идентификация на
животинските видове.
Оля Костадинова Николова – фармакологични
експертизи.
Петър Стоянов Доневски – оценка на животни, птици, фуражи; пазарна оценка на стопански
дворове.
Пламен Георгиев Георгиев – изследване на
идентификационните номера на рами на автомобили и заличени номера на оръжия по химичен
способ.
Д-р Румен Ангелов Найденов – съдебномедицинска експертиза за алкохолно и медикаментозно
повлияване.
Инж. Румяна Миткова Стоянова – безопасност и здраве при работа; трудова медицина и
работоспособност.
Румянка Николова Ценова – трудови спорове
(икономика на промишлеността; управление на
човешките ресурси; индустриални отношения).
Теофил Тодоров Петров – оценител на изделия
от благородни метали.
Д-р Федя Йорданов Тодоров – съдебномедицинска експертиза за алкохолно повлияване.
Цветана Тодорова Иванова – геодезия и картография.
Арх. Юлиян Димитров Македонски – архитектура; планове за регулация; планове за застраховане; работни устройствени планове.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи за съдебния район на Окръжния съд – Враца,
и Административния съд – Враца, за 2022 г.,
утвърден с решение по протокол от 26.10.2021 г.,
т. 2, на комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ
Бейхан Неджиб Мустафа – от и на турски език.
Атанас Николов Челебиев – от и на немски
език.
Илка Иванова Енчева – от и на сръбски,
хърватски и словенски език.
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48. – Националната агенция за приходите,
Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, на осно вание чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с
постановление № 22 от 18.03.2020 г., издадено
от директора на ТД на НАП – София, възлага
на купувача Агнеса Асенова Стоянова с адрес: София, ж.к. Надежда, бл. 238, вх. Г, ет. 6,
ап. 84, следния недвижим имот: самостоятелен
обект с идентификатор 68134.1381.2044.2.70 по
кадастралната карта от 13.12.2018 г., издадена
от СГКК – София, с адрес на имота: София,
район „Надеж да“, ж.к. Лев Толстой, бл. 35,
вх. Г, ет. 6, ап. 70, с предназначение на само
стоятелния обект: жилище, апартамент, с площ
56,48 кв. м, брой нива на обекта: 1, намиращ
се в сграда № 2, разположена в поземлен имот
с идентификатор 68134.1381.2044, при съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 68134.1381.2044.2.71, 68134.1381.2044.2.54,
под обекта: 68134.1381.2044.2.67, и над обекта:
няма, с прилежащи части: зимнично помещение
и 0,844 % ид. части от общите части на сградата.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд
по местонахождението на имота. Постановление
за възлагане № 22 от 18.03.2020 г. е вписано в
Службата по вписванията – София, с вх. peг.
№ 20265/22.04.2020 г., акт 47, том 47, дв. вх. peг.
№ 19859 от 22.04.2020 г.
1058
966. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С220022-091-0000149/22.02.2022 г.
въ з ла га на „ Ау к ц ион Проп ър т ис“ – ЕООД,
ЕИК 205135712, следния недвижим имот: гараж, К ИД 68134.1007.440.1.18, самостоятелен
обект в сграда пл. № 2152200, парцел 3, площ по
документи: паркомясто 1 – 13,250 кв. м, и паркомясто 5 – 12,630 кв. м, с общ идентификатор
68134.1007.440.1.18, площ 25,88 кв. м, намиращ се
в София, район „Триадица“, ул. Акад. Вера Мутафчиева № 1-А, ет. -1. Самостоятелният обект
се намира в сграда № 1, разположена в поземлен
имот с идентификатор 68134.1007.440, с граници
на същия етаж: 68134.1007.440.1.19, под обекта:
няма, над обекта: няма, придобит с нотариален
акт № 17, том 181, вх. peг. № 79154, дв. вх. peг.
№ 78021 от 23.11.2017 г., вписан в АВ – София.
1085
943. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Ве лико Т ърново,
офис Видин, на основание чл. 253 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С220005-091-0000109/15.02.2022 г., издадено
от Женя Асенова на длъжност главен публичен
изпълнител при същата дирекция, възлага на
Ценка Йорданова Атанасова, ЕГН 7801051719,
с постоянен адрес: Белоградчик, ул. Алея Пенчо Славейков № 15, следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор 03616.501.1623,
представляващ дворно място – УПИ Х, кв. 13, по
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-400 от
12.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК,
площ на имота – 908 кв. м, ведно с построените
в него: 1. производствена сграда с идентификатор
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3616.501.1623.2 – юрганджийски цех: ЗП 297 кв. м,
на 2 етажа; 2. склад за помощни материали с
идентификатор 03616.501.1623.3, със застроена
площ 53 кв. м; 3. промишлена сграда (кроялна)
с идентификатор 03616.501.1623.1, брой етажи: 1,
със застроена площ 177 кв. м, с административен
адрес: Белоградчик, ул. Любен Каравелов № 2,
за сумата 18 669 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението за възлагане и същото подлежи на вписване от съдията
по вписванията при районния съд по местонахождение на имота.
1078
14. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С220016-0910000106/14.02.2022 г. възлага на „Еко продукти.
БГ“ – ООД, ЕИК по ЗТР 203400934, адрес на
управление: Пловдив, ул. Чорлу № 3, представ
ляващи: Павел Зарев и Кирил Георгиев, следния
недвижим имот: търговски обект (магазин), КИД
56784.518.1522.1.52 (по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени
със Заповед № РД-18-48 от 3.06.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК – София, последно
изменение, засягащо самостоятелния обект, е от
24.10.2018 г.), самостоятелен обект – предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта:
1, представляващ обект 3, съгласно акт за собственост, разположен на етаж 1 в сграда с КИД
56784.518.1522.1, построена в УПИ с идентификатор
56784.518.1522, ведно с прилежащите 2,886% ид.ч.
от общите части на сградата и съответното право
на строеж, площ 101 кв. м, намиращ се в Пловдив, бул. Шести септември № 110А, с граници
на същия етаж: имоти с КИД 56784.518.1522.1.51,
56784.518.1522.1.53, под обекта: 56784.518.1522.1.56,
над обекта: 56784.518.1522.1.3, 56784.518.1522.1.21,
56784.518.1522.1.22, 56784.518.1522.1.2. Имотът се
продава такъв, какъвто е в момента на продажбата,
и купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
1083
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Надя Илиева Цонева,
собственица на имот с идентификатор 80039.46.6,
намиращ се в землището на с. Чавдарци, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1110
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2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Малина
Николова Маркова, собственица на имот с идентификатор 17244.65.4, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1111
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Спакс“ – ООД,
собственик на имот с идентификатор 17244.66.1,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1112
4. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Селман
Мустафов Моллахасан, собственик на имот с идентификатор 17244.67.27, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1113
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Али Мустафов
Моллахасанов, собственик на имот с идентификатор 17244.67.28, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1114
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Али Сюлейманов
Асанов, наследник на Фатме Асанова Амзова,
собственица на имот с идентификатор 17244.72.26,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1115
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Борислав Иванов Борисов, наследник на Веселин Тончев Голямтончев,
собственик на имот с идентификатор 17244.65.4,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., с което са отчуждени имоти и
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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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1116
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Борислав Иванов Борисов, наследник на Мария Тончева Голямтончева,
собственица на имот с идентификатор 17244.73.24,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1117
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Теодосий Иванов Басарков, наследник на Теодоси Иванов Басарков,
собственик на имот с идентификатор 17244.73.20,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1118
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лилия Илиянова
Шишкова, наследница на Афизе Алиева Чаушева,
собственица на имот с идентификатор 17244.73.30,
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намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1119
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Добринка Христова
Таджер, наследница на Георги Христов Узунов,
собственик на имот с идентификатор 17244.73.31,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1120
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николина Желязкова
Недялкова, наследница на Иван Цанев Недялков,
собственик на имот с идентификатор 17244.73.32,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1121
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Костадин Ценков
Недялков, наследник на Иван Цанев Недялков,
собственик на имот с идентификатор 17244.73.32,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1122
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Боян Веселинов Вачев,
наследник на Йордан Иванов Голямтончев, собственик на имот с идентификатор 17244.73.33,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1123
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Николова
Ангелова, наследница на Дойчо Генов Кьордов,
собственик на имот с идентификатор 17244.73.35,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1124
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
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път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Иван
Илиев Вачев, наследник на Илия Иванов Вачев,
собственик на имот с идентификатор 17244.74.4,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1125
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Георги
Илиев Вачев, наследник на Илия Иванов Вачев,
собственик на имот с идентификатор 17244.74.4,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1126
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Алекси Генов
Апостолов, наследник на Гено Апостолов Генов,
собственик на имот с идентификатор 17244.77.18,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1127
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19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николета Лъчезарова
Николова, наследница на Никола Иванов Колев,
собственик на имот с идентификатор 17244.108.3,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1128
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Дочо Петров Манов,
наследник на Петър Дочев Манов, собственик
на имот с идентификатор 17244.108.4, намиращ
се в землището на с. Горско Сливово, община
Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1129
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ина Илиева ГеоргиеваБожилова, собственица на имот с идентификатор
17244.108.7, намиращ се в землището на с. Горско
Сливово, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския
съвет от 16.11.2021 г., с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
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съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
1130
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Румяна
Матеева Кандева, собственица на имот с идентификатор 17244.109.1, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1131
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николай Георгиев Вачев,
собственик на имот с идентификатор 17244.109.22,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1132
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Асен Ангелов Христов,
наследник на Господин Иванов Мерамджиев,
собственик на имот с идентификатор 17244.110.6,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
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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“.
1133
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Стефка
Стоянова Мерамджиева, наследница на Господин
Иванов Мерамджиев, собственик на имот с идентификатор 17244.110.6, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1134
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Денка Павлинова Петкова, наследница на Господин Иванов Мерамджиев,
собственик на имот с идентификатор 17244.110.6,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1135
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николина Желязкова
Недялкова, наследница на Иван Цанев Недялков,
собственик на имот с идентификатор 17244.111.5,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
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община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1136
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Костадин Ценков
Недялков, наследник на Иван Цанев Недялков,
собственик на имот с идентификатор 17244.111.5,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1137
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Норка Иванова
Данкова, наследница на Ганчо Колев Папазов,
собственик на имот с идентификатор 17244.111.11,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1138
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на Искрен Валентинов
Дошков, наследник на Ганчо Колев Папазов,
собственик на имот с идентификатор 17244.111.11,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1139
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Габриела Валентинова
Дошкова, наследница на Ганчо Колев Папазов,
собственик на имот с идентификатор 17244.111.11,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1140
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пирин Веселинов
Дошков, наследник на Ганчо Колев Папазов,
собственик на имот с идентификатор 17244.111.11,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1141
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
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км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нина Ганчева
Желязкова наследница на Ганчо Колев Папазов,
собственик на имот с идентификатор 17244.111.11,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1142
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марсел Жак Таджер,
наследник на Радка Георгиева Митева, собственица на имот с идентификатор 17244.111.23,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1143
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мадлена Ванева Янева,
собственица на имот с идентификатор 40261.20.28,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1144
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
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проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Исин Исинов Хаджиферадов, наследник на Исин Исинов Хаджиферадов,
собственик на имот с идентификатор 17244.112.1,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1145
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Александра Павлинова
Ангелова, наследница на Ирина Тотева Вачева,
собственица на имот с идентификатор 17244.112.9,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1146
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Жорж Петров Георгиев,
наследник на Ирина Тотева Вачева, собственица
на имот с идентификатор 17244.112.9, намиращ
се в землището на с. Горско Сливово, община
Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1147
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39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Дурхан Мехмедов Мусов,
наследник на Али Мехмедов Мусов, собственик
на имот с идентификатор 17244.122.3, намиращ
се в землището на с. Горско Сливово, община
Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1148
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анна Костадинова
Карапанчева, собственица на имот с идентификатор 17244.126.6, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1149
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Ахмед
Асанов Мутков, собственик на имот с идентификатор 17244.128.1, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1150
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42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Фатма Бъеклиева, наследница на Исмаил Мехмедов Хаджимехмедов,
собственик на имот с идентификатор 17244.128.3,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1151
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гюлсерен Ибрахимова Хасанова, наследница на Исмаил Мехмедов
Хаджимехмедов, собственик на имот с идентификатор 17244.128.3, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1152
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Диана
Димитрова Стелмън, собственица на имот с идентификатор 17244.140.4, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1153
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Добринка Христова
Таджер, наследница на Георги Христов Узунов,
собственик на имот с идентификатор 17244.141.8,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1154
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емил Николов Гиков,
наследник на Крум и Иванка Георгиеви Берови,
собственици на имот с идентификатор 17244.752.1,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1155
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Любомир Ганчев Апостолов, наследник на Гроздана Ганчева Апостолова,
собственица на имот с идентификатор 17244.752.2,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
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от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1156
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гроздан Младенов Апостолов, наследник на Гроздана Ганчева Апостолова,
собственица на имот с идентификатор 17244.752.2,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1157
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Румяна
Върбанова Кръстникова, наследница на Гроздана
Ганчева Апостолова, собственица на имот с идентификатор 17244.752.2, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1158
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иванчо Пенев Тодоров,
наследник на Гроздана Ганчева Апостолова, соб-
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ственица на имот с идентификатор 17244.752.2,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1159
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Атанас Любомиров Минов, наследник на Гроздана Ганчева Апостолова,
собственица на имот с идентификатор 17244.752.2,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1160
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Любомир Илиев Минов, наследник на Гроздана Ганчева Апостолова,
собственица на имот с идентификатор 17244.752.2,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1161
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
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на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Никола Иванов Спартянов, наследник на Пеню Христов Кожухаров,
собственик на имот с идентификатор 17244.752.2,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1162
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пенка Иванова Спартянова, наследница на Пеню Христов Кожухаров,
собственик на имот с идентификатор 17244.752.2,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1163
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Николова
Петрова, наследница на Цана Николаева Петрова,
собственица на имот с идентификатор 17244.752.2,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1164
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
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проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лидия Минчева Кръстева-Шилева, наследница на Митю Кръстев Киров,
собственик на имот с идентификатор 40261.4.10,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1165
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венцислав Данаилов
Христов, наследник на Стефан Георгиев Пашов,
собственик на имот с идентификатор 40261.4.12,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1166
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Николай Даниелов
Христов, наследник на Стефан Георгиев Пашов,
собственик на имот с идентификатор 40261.4.12,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1167
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59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентина Христова
Тодорова, наследница на Стефан Георгиев Пашов,
собственик на имот с идентификатор 40261.4.12,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1168
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефанка Иванова Атанасова, наследница на Стефан Георгиев Пашов,
собственик на имот с идентификатор 40261.4.12,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1169
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стела Владимирова Панайотова, наследница на Стефан Георгиев Пашов,
собственик на имот с идентификатор 40261.4.12,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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
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по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1170
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Радко Христов Радков,
наследник на Дочо Монев Иванов, собственик на
имот с идентификатор 40261.5.13, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1171
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Данаил
Олегов Данаилов, наследник на Донка Петрова
Генкова, собственица на имот с идентификатор
40261.5.25, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1172
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лиляна Иванова
Динкова, наследница на Дечо Янков Апостолов,
собственик на имот с идентификатор 40261.9.3,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., с което са отчуждени имоти и час-
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ти 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1173
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мая Панова Тонева,
наследница на Дечо Янков Апостолов, собственик
на имот с идентификатор 40261.9.3, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1174
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Светослав Панов
Стефанов, наследник на Дечо Янков Апостолов,
собственик на имот с идентификатор 40261.9.3,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1175
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Маргарита Стефанова Папуджиева, наследница
на Дечо Янков Апостолов, собственик на имот
с идентификатор 40261.9.3, намиращ се в земли-
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щето на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1176
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анка, наследница на
Дечо Янков Апостолов, собственик на имот с
идентификатор 40261.9.3, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1177
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Изабел Азаря Христова,
наследница на Хинко И Моню Димови Цоневи,
собственици на имот с идентификатор 40261.9.4,
намиращ се в землището на с. Крущуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1178
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мончо Йорданов Ка-
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раганов, наследник на Хинко и Моню Димови
Цоневи, собственик на имот с идентификатор
40261.9.4, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1179
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лиляна Димитрова
Карачорова, наследница на Моню Ганев Бонин,
собственик на имот с идентификатор 40261.10.19,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1180
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимира Димитрова
Карачорова, наследница на Моню Ганев Бонин,
собственик на имот с идентификатор 40261.10.19,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1181
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
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(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ценка Иванова Милчева,
наследница на Моню Ганев Бонин, собственик на
имот с идентификатор 40261.10.19, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1182
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Божана Георгиева
Чалъкова, наследница на Моню Ганев Бонин,
собственик на имот с идентификатор 40261.10.19,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1183
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Манол Георгиев Чалъков,
наследник на Моню Ганев Бонин, собственик на
имот с идентификатор 40261.10.19, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1184
76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
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до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росица Пламенова
Петрова, наследница на Стефан Байчев Желязков,
собственик на имот с идентификатор 40261.12.10,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1185
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венцислав Данаилов
Христов, наследник на Пройно Петров Христов,
собственик на имот с идентификатор 40261.16.3,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1186
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентина Христова
Тодорова, наследница на Пройно Петров Христов,
собственик на имот с идентификатор 40261.16.3,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1187
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79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Андрей Кирилов
Кръстев, собственик на имот с идентификатор
40261.16.4, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1188
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ганка Иванова
Дочкова, наследница на Велика Дочева Дочкова,
собственица на имот с идентификатор 40261.16.8,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1189
81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентин Данаилов
Дочков, наследник на Велика Дочева Дочкова,
собственица на имот с идентификатор 40261.16.8,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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
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по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1190
82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петко Иванов Петков,
собственик на имот с идентификатор 40261.16.19,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1191
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Милка Петкова Попова,
собственица на имот с идентификатор 40261.16.21,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1192
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Румяна Георгиева
Генова, наследница на Митю Христов Попов,
собственик на имот с идентификатор 40261.17.16,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
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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“.
1193
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Диана Борисова Божкова, собственица на имот
с идентификатор 40261.17.24, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1194
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Насков Чилев,
собственик на имот с идентификатор 40261.17.37,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1195
87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илия Насков Чилев,
собственик на имот с идентификатор 40261.17.37,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., с което са отчуждени имоти и час-
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ти 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1196
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Николай Михайлов Генков, наследник на Вълчо Генков Дочев,
собственик на имот с идентификатор 40261.18.1,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1197
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ваня Михайлова
Генкова, наследница на Вълчо Генков Дочев,
собственик на имот с идентификатор 40261.18.1,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1198
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Маргарита Иванова Бояджиева, собственица на имот
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с идентификатор 40261.19.22, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1199
91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Емил
Дончев Сяров, наследник на Костадина Цонева
Сярова, собственица на имот с идентификатор
40261.20.2, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1200
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ралица Васкова СяроваЯнева, наследница на Костадина Цонева Сярова,
собственица на имот с идентификатор 40261.20.2,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1201
93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Венцислав Васков
Сяров, наследник на Костадина Цонева Сярова,
собственица на имот с идентификатор 40261.20.2,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1202
94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мая Панова Тонева,
наследница на Пано Вълчев Кофтанджиев, собственик на имот с идентификатор 40261.20.6,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1203
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Светослав Панов Стефанов, наследник на Пано Вълчев Кофтанджиев,
собственик на имот с идентификатор 40261.20.6,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1204
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Маргарита Стефанова
Папуджиева, наследница на Пано Вълчев Коф
танджиев, собственик на имот с идентификатор
40261.20.6, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1205
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Анка
А лександрова Донева, наследница на Вълю,
Цоню и Мария Доневи, собственици на имот с
идентификатор 40261.20.14, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1206
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мирослав Иванов Донев, наследник на Вълю, Цоню и Мария Доневи,
собственици на имот с идентификатор 40261.20.14,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1207
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99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Малинка Иванова Гацова, наследница на Вълю, Цоню и Мария Доневи,
собственици на имот с идентификатор 40261.20.14,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1208
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марияна Василева
Николова, наследница на Вълю, Цоню и Мария
Доневи, собственици на имот с идентификатор
40261.20.14, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския
съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
1209
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христинка Василева
Гачовска, наследница на Вълю, Цоню и Мария
Доневи, собственици на имот с идентификатор
40261.20.14, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския
съвет от 16.11.2021 г., с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
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съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
1210
102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Данаил Олегов
Данаилов, наследник на Божана Цонева Попова,
собственица на имот с идентификатор 40261.20.15,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1211
103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Бегония Станимирова
Мончева, наследница на Божана Цонева Попова,
собственица на имот с идентификатор 40261.20.15,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1212
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лиляна Иванова
Динкова, наследница на Божана Цонева Попова,
собственица на имот с идентификатор 40261.20.15,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
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16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1213
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милчо Михайлов
Клинков, наследник на Божана Цонева Попова,
собственица на имот с идентификатор 40261.20.15,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1214
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимира Ангелова
Чакърова, наследница на Божана Цонева Попова,
собственица на имот с идентификатор 40261.20.15,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1215
107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентина Първанова
Петрова, наследница на Генко Димитров Дочев,
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собственик на имот с идентификатор 40261.20.27,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1216
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Анелия Радославова Атанасова, наследница на
Радослав Андреев Христов, собственик на имот
с идентификатор 40261.20.33, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1217
109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венцислав Данаилов
Христов, наследник на Стефан Георгиев Пашов,
собственик на имот с идентификатор 40261.21.15,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1218
110. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
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на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентина Христова
Тодорова, наследница на Стефан Георгиев Пашов,
собственик на имот с идентификатор 40261.21.15,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1219
111. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефанка Иванова Атанасова, наследница на Стефан Георгиев Пашов,
собственик на имот с идентификатор 40261.21.15,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1220
112. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стела Владимирова Панайотова, наследница на Стефан Георгиев Пашов,
собственик на имот с идентификатор 40261.21.15,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1221
113. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
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проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венцислав Данаилов
Христов, наследник на Петър Христов Пеев,
собственик на имот с идентификатор 40261.21.19,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1222
114. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентина Христова
Тодорова, наследница на Петър Христов Пеев,
собственик на имот с идентификатор 40261.21.19,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1223
115. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Сашка Крумова Цивнева,
наследница на Петър Христов Пеев, собственик
на имот с идентификатор 40261.21.19, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1224
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116. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марин Блажев Петков,
наследник на Никола Дончев Цанев, собственик
на имот с идентификатор 40261.21.20, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1225
117. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Христо
Младенов Минев, наследник на Сяро Иванов
Пенков и Тодора Сярова, собственици на имот
с идентификатор 40261.21.21, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1226
118. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Тодоринка
Кънчева Чепилева, наследница на Сяро Иванов
Пенков и Тодора Сярова, собственици на имот
с идентификатор 40261.21.21, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1227
119. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Милена Никифорова Ангелова, наследница на Сяро
Иванов Пенков и Тодора Сярова, собственици на
имот с идентификатор 40261.21.21, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1228
120. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Данаил Олегов
Данаилов, наследник на Донка Петрова Генкова,
собственица на имот с идентификатор 40261.21.38,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1229
121. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Изабел Азаря Христова,
наследница на Хинко и Моню Димови Цоневи,
собственици на имот с идентификатор 40261.22.4,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
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16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1230
122. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мончо Йорданов Караганов, наследник на Хинко и Моню Димови
Цоневи, собственици на имот с идентификатор
40261.22.4, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1231
123. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Данаил Олегов
Данаилов, наследник на Хинко и Моню Димови
Цоневи, собственици на имот с идентификатор
40261.22.4, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1232
124. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Боряна Недялкова Доб
рева, наследница на Татяна Христова Добрева,
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собственица на имот с идентификатор 40261.24.3,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1233
125. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емил Дончев Сяров,
наследник на Цоню Сяров Пенков, собственик на
имот с идентификатор 40261.24.4, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1234
126. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ралица Васкова Сярова-Янева, наследница на Цоню Сяров Пенков,
собственик на имот с идентификатор 40261.24.4,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1235
127. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венцислав Васков Сяров,
наследник на Цоню Сяров Пенков, собственик на
имот с идентификатор 40261.24.4, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1236
128. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анелия Радославова
Атанасова, наследница на Стою Генков Дочев,
собственик на имот с идентификатор 40261.33.8,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1237
129. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ваня Дечева Митева,
наследница на Стою Генков Дочев, собственик на
имот с идентификатор 40261.33.8, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1238
130. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1

(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Людмила Николаева
Лазарова, наследница на Стою Генков Дочев,
собственик на имот с идентификатор 40261.33.8,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1239
131. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Светлозар Райков Райков, наследник на Стою Генков Дочев, собственик
на имот с идентификатор 40261.33.8, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1240
132. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Антонина Ефремова Бебко, наследница на Стою Генков Дочев, собственик
на имот с идентификатор 40261.33.8, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1241
133. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
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проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Росица Ганчева Цончева,
наследница на Стою Генков Дочев, собственик на
имот с идентификатор 40261.33.8, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1242
134. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христо Младенов Минев,
наследник на Младен Христов Минев, собственик
на имот с идентификатор 40261.33.10, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1243
135. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мариан Стефанов
Цветков, наследник на Цвятко Стоев Станчев,
собственик на имот с идентификатор 40261.63.2,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1244
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136. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веска Тодорова Балева,
наследница на Цвятко Стоев Станчев, собственик
на имот с идентификатор 40261.63.2, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1245
137. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росица Ганчева
Георгиева, наследница на Цвятко Стоев Станчев,
собственик на имот с идентификатор 40261.63.2,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1246
138. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Розка Ганчева Ламбева,
наследница на Цвятко Стоев Станчев, собственик
на имот с идентификатор 40261.63.2, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1247
139. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефка Андонова
Пенева, наследница на Розка Ганчева Ламбева,
собственица на имот с идентификатор 40261.64.10,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1248
140. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Андонов Ламбев,
наследник на Розка Ганчева Ламбева, собственица
на имот с идентификатор 40261.64.10, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1249
141. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анка Александрова
Донева, наследница на Вълю, Цоню и Мария
Доневи, собственици на имот с идентификатор
40261.66.7, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., с което са отчуждени имоти и
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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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1250
142. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мирослав Иванов Донев, наследник на Вълю, Цоню и Мария Доневи,
собственици на имот с идентификатор 40261.66.7,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1251
143. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Малинка Иванова Гацова, наследница на Вълю, Цоню и Мария Доневи,
собственици на имот с идентификатор 40261.66.7,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1252
144. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марияна Василева
Николова, наследница на Вълю, Цоню и Мария
Доневи, собственици на имот с идентификатор
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40261.66.7, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1253
145. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христинка Василева
Гачевска, наследница на Вълю, Цоню и Мария
Доневи, собственици на имот с идентификатор
40261.66.7, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1254
146. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Десислава Антонова
Рихтер, наследница на Рачо Цонев Иванов, собственик на имот с идентификатор 40261.66.10,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1255
147. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венетка Дочева Галева,
наследница на Рачо Цонев Иванов, собственик на
имот с идентификатор 40261.66.10, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1256
148. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емил Метев Метев,
собственик на имот с идентификатор 40261.66.20,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1257
149. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Данаил Дочев Дочев,
собственик на имот с идентификатор 40261.70.6,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1258
150. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
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на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Изабел Азаря Христова,
наследница на Хинко и Моню Димови Цоневи,
собственици на имот с идентификатор 40261.76.8,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1259
151. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мончо Йорданов Караганов, наследник на Хинко и Моню Димови
Цоневи, собственици на имот с идентификатор
40261.76.8, намиращ се в землището на с. Крушуна,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1260
152. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илиана Петрова Иванова, наследница на Венета Рачева Божилова,
собственица на имот с идентификатор 40261.76.28,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1261
153. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
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проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Виктор Драгомиров
Генов, наследник на Драгомир Колев Генов,
собственик на имот с идентификатор 40261.76.54,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1262
154. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христо Генов Генов,
наследник на Гено Христов Генов, собственик на
имот с идентификатор 40261.76.57, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1263
155. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Павлина Генова
Браутигам, наследница на Гено Христов Генов,
собственик на имот с идентификатор 40261.76.57,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1264

С Т Р.

106

ДЪРЖАВЕН

156. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава
на Николай Симеонов Пуканов, наследник на
Димитрина Христова Пуканова, собственица на
имот с идентификатор 40261.76.58, намиращ се в
землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1265
157. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Павлина Генова
Браутигам, наследница на Димитрина Христова
Пуканова, собственица на имот с идентификатор
40261.76.58, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския
съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
1266
158. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Митю Любенов
Чорбаджиев, наследник на Ангел Хитов Тинков,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.1,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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
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по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1267
159. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петрана Маринова
Христозова, наследница на Ангел Хитов Тинков,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.1,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1268
160. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Миленка Иванова
Андреева, наследница на Андрей Цонев Стойков,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.7,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1269
161. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на неустановения собственик на част от имот с идентификатор 40261.212.7,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., с което са отчуждени имоти и час-
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ти 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1270
162. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христо Младенов Минев,
наследник на Христо и Андрей Миневи Забунови,
собственици на имот с идентификатор 40261.212.8,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1271
163. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Петров Гергов,
наследник на Христо и Андрей Миневи Забунови,
собственици на имот с идентификатор 40261.212.8,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1272
164. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Емилия Петрова Гергова, наследница на Христо и
Андрей Миневи Забунови, собственици на имот
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с идентификатор 40261.212.8, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1273
165. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Росица
Георгиева Христова, наследница на Христо и
Андрей Миневи Забунови, собственици на имот
с идентификатор 40261.212.8, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1274
166. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефан Иванов
Кюркчиев, наследник на Йова Тотева Кюркчиева,
собственица на имот с идентификатор 40261.212.9,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1275
167. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефка Петрова
Пейчева, наследница на Йова Тотева Кюркчиева,
собственица на имот с идентификатор 40261.212.9,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1276
168. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Добрев Антонов,
наследник на Йова Тотева Кюркчиева, собственица
на имот с идентификатор 40261.212.9, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1277
169. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Веселин Цветанов
Лицов, наследник на Йова Тотева Кюркчиева,
собственица на имот с идентификатор 40261.212.9,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1278
170. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
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до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Маргарита Веселинова
Харозова, наследница на Йова Тотева Кюркчиева,
собственица на имот с идентификатор 40261.212.9,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1279
171. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николай Андреев Гюзелев, наследник на Петко Симеонов Гюзелев,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.10,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1280
172. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Христо Андреев
Гюзелев, наследник на Петко Симеонов Гюзелев,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.10,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1281
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173. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Калин Илиев Тинчев,
наследник на Петко Симеонов Гюзелев, собственик на имот с идентификатор 40261.212.10,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1282
174. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 137+800 от идейния
проект на НКСИП ≡ 139+340 по техническия проект от 2018 г. (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идейния проект на
НКСИП ≡ 167+572 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път III-301), на територията
на община Плевен, област Плевен, и община
Ловеч, област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Наталия Илиева Тинчева, наследница на
Петко Симеонов Гюзелев, собственик на имот с
идентификатор 40261.212.10, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1283
175. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Даниела Иванова
Цочева, наследница на Личо Андреев Цончев,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.13,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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
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по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1284
176. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветан Петков Парушев,
наследник на Велико Пешев Тинков, собственик
на имот с идентификатор 40261.212.14, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1285
177. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венелин Кръстев Терзиев, наследник на Димитър Андреев Гюзелев,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.20,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1286
178. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Кирилов Горанов,
собственик на имоти с идентификатори 17244.69.5,
17244.141.4 и 17244.141.7, намиращи се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1287
179. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Людмила Петровна Христозова, наследница на
Петър Димитров Гюзелев, собственик на имот с
идентификатор 40261.212.26, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1288
180. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Галина Александрова Христозова, наследница на
Петър Димитров Гюзелев, собственик на имот с
идентификатор 40261.212.26, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1289
181. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Розка Иванова Кьордова, наследница на Петър Димитров Гюзелев,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.26,
намиращ се в землището на с. Крушуна, общи-
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на Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1290
182. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Симеон Витков Даков,
наследник на Симеон и Атанас Гюзелеви, собственици на имот с идентификатор 40261.212.26,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1291
183. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елена Кирилова Кирова,
наследница на Кирил Иванов Киров, собственик
на имот с идентификатор 40261.212.32, намиращ се
в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1292
184. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Елена
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Цонева Мутафчийска, наследница на Димитър и
Петър Петкови Кирови, собственици на имот с
идентификатор 40261.212.49, намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1293
185. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Митко Николов Аков,
наследник на Димитър и Петър Петкови Кирови,
собственици на имот с идентификатор 40261.212.49,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1294
186. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Биляна Русева Русанова,
наследница на Димитър и Петър Петкови Кирови,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.49,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1295
187. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
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(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Иванов
Димитров, наследник на Иван Димитров Гашев,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.122,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1296
188. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Елена
Георгиева Муцевска, наследница на Васил Генчев
Муцевски, собственик на имот с идентификатор
55052.76.2, намиращ се в землището на гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1297
189. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Евгения
Петрова Маринова, собственица на имот с идентификатор 55052.76.10, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1298
190. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
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проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефан Михайлов
Димитров, собственик на имот с идентификатор
55052.76.19, намиращ се в землището на гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1299
191. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Йордан
Димитров Христов, собственик на имот с идентификатор 55052.76.22, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1300
192. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Кръстю
Вълков Минчев, собственик на имот с идентификатор 55052.76.30, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1301
193. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
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проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Владимир Трифонов
Мартинов, собственик на имот с идентификатор
55052.77.6, намиращ се в землището на гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1302
194. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Детелин Веселинов
Иванов, наследник на Веселин Иванов Василев,
собственик на имот с идентификатор 55052.77.6,
намиращ се в землището на гр. Павликени,
община Павликени, област Велико Търново, за
постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
1303
195. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на наследниците на Васил Стоянов Дончев, собственик на
имот с идентификатор 55052.77.9, намиращ се в
землището на с. Владиня, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1304
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196. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Надежда Маринова Стоянова, наследница на Мянко
Стоянов Иванов, собственик на имот с идентификатор 55052.77.11, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1305
197. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Борислав Николов Григоров, наследник на Белчо
Григоров Минков, собственик на имот с идентификатор 55052.77.35, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1306
198. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Елена Григорова Белчева, наследница на Белчо
Григоров Минков, собственик на имот с идентификатор 55052.77.35, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1307
199. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Янка Димова Николова,
наследница на Димо Пенчев Стойчев, собственик
на имот с идентификатор 55052.107.12, намиращ се
в землището на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1308
200. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Димитър
Ефтимов Манолов, наследник на Стефан Димитров Байданов, собственик на имот с идентификатор 55052.107.21, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1309
201. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Милен
Димитров Евтимов, наследник на Стефан Димитров Байданов, собственик на имот с идентификатор 55052.107.21, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
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на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1310
202. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Евгени
Димитров Евтимов, наследник на Стефан Димитров Байданов, собственик на имот с идентификатор 55052.107.21, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1311
203. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Никола
Илиев Енев, собственик на имот с идентификатор 55052.107.24, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1312
204. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Милко
Иванов Басарков, наследник на Теодоси Иванов
Басарков, собственик на имот с идентификатор
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17244.73.20, намиращ се в землището с. Горско
Сливово, община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския
съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
1313
205. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христина Димитрова
Костадинова, собственица на имот с идентификатор 55052.107.28, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1314
206. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Димитър Ангелов Димитров, наследник на Ангел
Димитров Дончев, собственик на имот с идентификатор 55052.327.3, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1315
207. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на наследниците на Пенко
Минчев Вачев, собственик на имот с идентификатор 55052.327.4, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1316
208. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Йордан
Иванов Мандев, собственик на имот с идентификатор 55052.327.12, намиращ се в землището на
гр. Павликени, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1317
209. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Славея Василева Илчева,
наследница на Славчо Иванов Банев, собственик
на имот с идентификатор 55052.327.13, намиращ се
в землището на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1318
210. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
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на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентин Василев Илчев,
наследник на Славчо Иванов Банев, собственик
на имот с идентификатор 55052.327.13, намиращ
се в землището на гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1319
211. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Драгия
Иванов Цивнев, собственик на имот с идентификатор 70295.12.16, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1320
212. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Моравка Георгиева Карамочева, наследница на Радил
Бенев Карамочев, собственик на имот с идентификатор 70295.12.22, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1321
213. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
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път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Цвета
Пламенова Янкова, наследница на Радил Бенев
Карамочев, собственик на имот с идентификатор 70295.12.22, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1322
214. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Марийка
Цачева Хаджистоянова, наследница на Радил
Бенев Карамочев, собственик на имот с идентификатор 70295.12.22, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1323
215. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Захари
Стефанов Захариев, наследник на Радил Бенев
Карамочев, собственик на имот с идентификатор 70295.12.22, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
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216. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Анелия Костадинова
Митова, наследница на Радил Бенев Карамочев,
собственик на имот с идентификатор 70295.12.22,
намиращ се в землището на гр. Сухиндол, община
Сухиндол, област Велико Търново, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1325
217. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елка Радилова
Великова, собственица на имот с идентификатор 70295.12.36, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1326
218. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Мария
Панова Стойчева, собственица на имот с идентификатор 70295.12.38, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1327
219. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Тодора и Людмила Т.
Алтънови, собственици на имот с идентификатор 70295.12.39, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1328
220. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Веселин
Христов Белчев, собственик на имот с идентификатор 70295.12.45, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1329
221. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Маргарита Петрова
Полякова, собственица на имот с идентификатор 70295.12.46, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

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“.
1330
222. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Росица Христова Бенева,
наследница на Косю Христов Чернев, собственик
на имот с идентификатор 70295.12.50, намиращ
се в землището на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1331
223. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Росица Иванова Чолакова, наследница на Косю
Христов Чернев, собственик на имот с идентификатор 70295.12.50, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1332
224. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елка Радилова Великова,
наследница на Косю Христов Чернев, собственик
на имот с идентификатор 70295.12.50, намиращ
се в землището на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико Търново, за постановяването
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на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1333
225. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Моравка
Георгиева Карамочева, наследница на Георги
Вълев Марков, собственик на имот с идентификатор 70295.12.55, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1334
226. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Велимир Григоров Папазов, наследник на Марийка
Бенева Глушкова, собственица на имот с идентификатор 70295.14.3, намиращ се в землището на
гр. Сухиндол, община Сухиндол, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1335
227. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
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Минчо Йорданов Минчев, наследник на Йордан
Минчев Тодоров, собственик на имот с идентификатор 12783.23.3, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1336
228. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Рачо Беров Йорданов,
наследник на Гутю Иванов Гатев, собственик на
имот с идентификатор 12783.25.2, намиращ се в
землището на с. Върбовка, община Павликени,
област Велико Търново, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1337
229. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Виктор Дянков Русев,
наследник на Гутю Иванов Гатев, собственик на
имот с идентификатор 12783.25.2, намиращ се в
землището на с. Върбовка, община Павликени,
област Велико Търново, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1338
230. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
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(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Галена Дянкова Русева,
наследница на Гутю Иванов Гатев, собственик
на имот с идентификатор 12783.25.2, намиращ се
в землището на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1339
231. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на „Д. Бораджиев“ – ЕООД,
собственик на имот с идентификатор 12783.25.13,
намиращ се в землището на с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1340
232. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Донка Тодорова Иванова, наследница на Тодор
Славчев Тодоров, собственик на имот с идентификатор 12783.25.26, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1341
233. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
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проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Гергана Стефанова
Иванова, наследница на Досьо Иванов Русев,
собственик на имот с идентификатор 12783.25.27,
намиращ се в землището на с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1342
234. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Христо
Иванов Чакъров, собственик на имот с идентификатор 12783.25.29, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1343
235. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Ваня
Йосифова Йосифова-Расъл, наследница на Йосиф
Иванов Йосифов, собственик на имот с идентификатор 12783.26.35 намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1344
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236. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ирена Михайлова
Плевнелиева-Халачева, наследница на Милко
Асенов Халачев, собственик на имот с идентификатор 12783.26.36, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1345
237. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Красимир Милков
Халачев, наследник на Милко Асенов Халачев,
собственик на имот с идентификатор 12783.26.36,
намиращ се в землището на с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1346
238. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Диана Милкова Халачева, наследница на Милко
Асенов Халачев, собственик на имот с идентификатор 12783.26.36, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1347
239. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Павлина Стефанова
Йосифова-Хаберле, наследница на Стефан Йорданов Йосифов, собственик на имот с идентификатор 12783.26.36, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1348
240. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Валентин
Атанасов Стоянов, наследник на Стефан Йорданов Йосифов, собственик на имот с идентификатор 12783.26.36, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1349
241. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Славена
Валентинова Стоянова, наследница на Стефан
Йорданов Йосифов, собственик на имот с идентификатор 12783.26.36, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
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на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1350
242. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Мартин
Валентинов Стоянов, наследник на Стефан Йорданов Йосифов, собственик на имот с идентификатор 12783.26.36, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1351
243. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Вера
Шпрингел, собственица на имот с идентификатор 12783.26.36, намиращ се в землището на с.
Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1352
244. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Хари Халачев, собственик на имот с идентификатор 12783.26.36, намиращ се в землището на
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с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1353
245. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Дена
Иванова Минчева, собственица на имот с идентификатор 12783.27.7, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1354
246. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валерия Томова Георгиева, наследница на Милка Иванова Захариева
и Иванка Григорова Панкова, собственички на
имот с идентификатор 12783.27.13, намиращ се
в землището на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1355
247. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
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за държавната собственост съобщава на Анас
тасия Николова Димова, наследница на Асен
Пенев Русев, собственик на имот с идентификатор 12783.48.10, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1356
248. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Поликсена Христова
Борисова, собственица на имот с идентификатор 12783.48.11, намиращ се в землището на с.
Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1357
249. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лена Трифонова Ангелова, наследница на Ленин Трифонов Трифонов,
собственик на имот с идентификатор 12783.53.2,
намиращ се в землището на с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1358
250. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
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на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Борислав Иванов Кръстев, наследник на Иван
Кръстев Денчев, собственик на имот с идентификатор 12783.53.3, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1359
251. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кирил Йосифов
Иларионов, наследник на Марийка Величкова
Иларионова, собственица на имот с идентификатор 12783.54.4, намиращ се в землището на с.
Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1360
252. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Денка
Йосифова Петкова, наследница на Пенка Симеонова Иванова, собственица на имот с идентификатор 12783.55.5, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1361
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253. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Любомир
Владимиров Големинов, наследник на Мариана
Пенева Големинова, собственица на имот с идентификатор 12783.56.5, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1362
254. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елена Иванова Стаматова-Йерде, наследница на Марийка Величкова
Иларионова, собственица на имот с идентификатор 12783.87.11, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1363
255. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Елена Иванова Стаматова-Йерде, наследница на Марийка Величкова
Иларионова, собственица на имот с идентификатор 12783.87.12, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1364
256. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ина Йосифова Николова, наследница на Йосиф
Иванов Николов, собственик на имот с идентификатор 12783.87.13, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1365
257. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ваня Йосифова
Йосифова, собственица на имот с идентификатор 12783.89.9, намиращ се в землището на с.
Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1366
258. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Любомир
Владимиров Големинов, наследник на Мариана
Пенева Големинова, собственица на имот с идентификатор 12783.92.6, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1367
259. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Елка Блажева Узунова, наследница на Минка
Дончева Узунова, собственица на имот с идентификатор 12783.93.17, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1368
260. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Маргарита
Стефанова Кръстева, наследница на Марийка
Савева Димчева, собственица на имот с идентификатор 12783.93.17, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1369
261. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Маргарита
Стефанова Кръстева, наследница на Марийка
Савева Димчева, собственица на имот с иденти-
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фикатор 12783.93.17, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1370
262. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Йордан
Красимиров Кръстев, наследник на Пенка Хрис
това Йорданова, собственица на имот с идентификатор 12783.93.17, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1371
263. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Маргарита
Стефанова Кръстева, наследница на Пенка Христова Йорданова, собственица на имот с идентификатор 12783.94.8, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1372
264. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
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Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Йордан
Красимиров Кръстев, наследник на Пенка Христова Йорданова, собственица на имот с идентификатор 12783.94.8, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1373
265. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лиляна Георгиева
Маринова, собственица на имот с идентификатор 12783.95.4, намиращ се в землището на с.
Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1374
266. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Косю
Василев Банчев, собственик на имот с идентификатор 12783.96.3, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1375
267. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
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(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Христо
Тодоров и Гиргина Обр. Узунови, собственици на
имот с идентификатор 12783.96.18, намиращ се
в землището на с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1376
268. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Бенчо
Личев Обретенов, собственик на имот с идентификатор 12783.97.2, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1377
269. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Любомир
Владимиров Големинов, наследник на Мариана
Пенева Големинова, собственица на имот с идентификатор 12783.98.6, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1378
270. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
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проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на „Д. Бораджиев“ – ЕООД,
собственик на имот с идентификатор 12783.101.14,
намиращ се в землището на с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1379
271. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йосиф Георгиев
Йосифов, собственик на имот с идентификатор
12783.306.25, намиращ се в землището на с.
Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1380
272. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Пенко
Иринов Ганев, собственик на имот с идентификатор 12783.3216.6, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1381
273. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
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проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Надежда Петрова Григорова, наследница на Григор Пенев Григоров,
собственик на имот с идентификатор 12783.321.9,
намиращ се в землището на с. Върбовка, община
Павликени, област Велико Търново, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1382
274. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Стефан
Йосифов Дамянов, собственик на имот с идентификатор 12783.321.10, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1383
275. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Петър
Банчев Касамаков, собственик на имот с идентификатор 12783.321.11, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1384
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276. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Милан
Цанков Дотев, собственик на имот с идентификатор 12783.321.13, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1385
277. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Пеню
Иванов Христов, собственик на имот с идентификатор 12783.321.14, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1386
278. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Маргарита Стефанова Кръстева, наследница на Кръстю Йорданов
Станчев, собственик на имот с идентификатор
12783.321.16, намиращ се в землището на с.
Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1387
279. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Йордан
Красимиров Кръстев, наследник на Кръстю Йорданов Станчев, собственик на имот с идентификатор 12783.321.16, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1388
280. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Ганчо
Пейков Христов, собственик на имот с идентификатор 12783.321.17, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1389
281. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Пенко
Цачев Халачев, собственик на имот с идентификатор 12783.324.11, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1390
282. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Пенко
Цанев Коцев, собственик на имот с идентификатор 12783.324.13, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1391
283. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Йосиф
Пенков Солников, собственик на имот с идентификатор 12783.324.14, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1392
284. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Йосиф
Анастасов Йосифов, собственик на имот с идентификатор 12783.324.16, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1393
285. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Пеню
Георгиев Чакъров, собственик на имот с идентификатор 12783.324.17, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1394
286. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Петър
Михайлов Минчев, собственик на имот с идентификатор 12783.324.21, намиращ се в землището на
с. Върбовка, община Павликени, област Велико
Търново, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1395
287. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емил Христов Петков,
наследник на Стоян и Марин Кьордови, собственици на имот с идентификатор 43476.228.16,
намиращ се в землището на гр. Летница, община Летница, област Ловеч, за постановяването
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на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1396
288. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по
техническия проект от 2020 г. (след пресичането
с път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект
на НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ303), на територията на област Ловеч и област
Велико Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Тодорка Иванова Николова, собственица на имот
с идентификатор 43476.228.17, намиращ се в землището на гр. Летница, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1397
289. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от
идейния проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия проект от 2020 г. (след пресичането с
път ІІI-301) до км 189+344 от идейния проект на
НКСИП ≡ км 190+771,67 по техническия проект
от 2020 г. (след пресичането с път ІІІ-303), на
територията на област Ловеч и област Велико
Търново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Елена
Иванова Станцлавски, наследница на Аделинка
Събева Антинова, собственица на имот с идентификатор 17244.139.24, намиращ се в землището
на с. Горско Сливово, община Летница, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 794
на Министерския съвет от 16.11.2021 г., 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 обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
1398
290. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Росен Иванов Антинов,
наследник на Аделинка Събева Антинова, соб-
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ственица на имот с идентификатор 17244.139.24,
намиращ се в землището на с. Горско Сливово,
община Летница, област Ловеч, за постановяването на Решение № 794 на Министерския съвет
от 16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1399
291. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нина Иванова
Симеонова, наследница на Петър Христов Пеев,
собственик на имот с идентификатор 40261.21.19,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1400
292. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор за обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 166+144 от идейния
проект на НКСИП ≡ км 167+572 по техническия
проект от 2020 г. (след пресичането с път ІІI-301)
до км 189+344 от идейния проект на НКСИП ≡
км 190+771,67 по техническия проект от 2020 г.
(след пресичането с път ІІІ-303), на територията
на област Ловеч и област Велико Търново, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нина Иванова Симеонова, наследница на Николай Иванов Косвалиев,
собственик на имот с идентификатор 40261.212.4,
намиращ се в землището на с. Крушуна, община Летница, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 794 на Министерския съвет от
16.11.2021 г., 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 обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
1401
1. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност
„Медицинска микробиология“ за нуждите на
Катедрата по медицинска микробиология, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
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вестник“. Документи и справки: София 1431,
ул. Здраве № 2, Катедра по медицинска микробиология, Медико-биологичен комплекс, ет. 1,
тел.: 02/91 72 577, 02/951 53 17.
1039
2. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
направление 7.1. Медицина и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и
химиотерапия)“ за нуждите на Катедрата по фармакология и токсикология със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая
318, тел. 02/952 05 39.
1040
3. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Патофизиология“ за нуждите на Катедрата по
физиология и патофизиология – Сектор патофизиология, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки:
София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 4, стая 456Б, тел.:
02/9172 637 и 02/9172 681.
1041
4. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама
главни асистенти в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Патофизиология“ за нуждите на Катедрата по
физиология и патофизиология – Сектор физио
логия, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 4, стая 456Б, тел.:
02/9172 637 и 02/9172 681.
1042
5. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Гръдна хирургия“ за нуждите на Катедрата по
белодробни болести на База 1 към МБАЛББ „Света
София“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: София
1431, бул. Акад. Иван Гешов № 19, МБАЛББ „Св.
София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки
ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202, от 8 до 16 ч.
1043
6. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт по професионално
напр авление 7.1. Медицина и научна специалност
„Белодробни болести“ за нуждите на Катедрата по
белодробни болести на База 1 към МБАЛББ „Света
София“ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи и справки: София
1431, бул. Акад. Иван Гешов № 19, МБАЛББ „Св.
София“ – ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки
ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 8 до 16 ч.
1044
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7. – Медицинският у ниверситет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт по професионално нап
равление 7.1. Медицина и научна специалност
„Белодробни болести“ за нуждите на Катедрата
по белодробни болести – един за База 1, Бронхологично отделение, и един за База 2, Клиника
по белодробна туберкулоза за възрастни, към
МБАЛББ „Света София“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София 1431, бул. Акад. Иван
Гешов № 19, МБАЛББ „Св. София“ – ЕАД, База
1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел.
02/80 54 202 от 8 до 16 ч.
1045
745. – Техническият университет – Варна,
обявява конкурси за главни асистенти: в професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, учебна дисциплина „Техническо
обслужване и ремонт на корабните машини“,
факултет „КФ“, катедра „Корабостроене, корабни
машини и механизми“ – един; в професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебна дисциплина „Математика –
2 част“, факултет „ФИТА“, катедра „Софтуерни и
интернет технологии“ – един; в професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника и
автоматика, учебна дисциплина „Математика –
1 част“, факултет „ЕФ“, катедра „Математика и
физика“ – един; в професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
учебна дисциплина „Системен анализ“, факултет
„ФИТА“, катедра „Софтуерни и интернет технологии“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 052/383-284.
1082
48. – Институтът по механика при БАН –
София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Математическо
моделиране и приложение на математиката“, за
нуждите на НСЗ „Математическо моделиране
и числени симулации в механиката“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Институт по механика,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. № 4, тел. 02 979
6423, факс 02 870 74 98.
1046
1. – „ А д ж иба дем Си т и К л и н и к У М БА Л
„Токуда“ – ЕАД – София, с решение на научния
съвет (протокол № 40 от 10.02.2022 г.) обявява
конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Гастроентерология“ за нуждите на Клиниката
по гастроентерология, Отделение по гастроентерология. Конкурсът е със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Заявления
и документи – в деловодството на болницата,
бул. Н. Вапцаров № 51Б, за справки – тел.: 02/403
4228, 02/403 4221.
1070
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9. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка
въз основа на проекти, изработени от право
способно лице по ЗКИР. Изменението засяга
поземлени имоти с идентификатори: за гр. Долни
чифлик, община Долн и чифлик – 21912.10.162,
21912.11.200, 21912.13.2, 21912.13.78, 21912.112.64,
21 91 2 .11 3.101 , 21 91 2 .11 3.11 2 , 21 91 2 .11 5.117,
2191 2 .116 .7 9 2 , 2191 2 .1 2 0 . 6 8 3, 2191 2 .1 2 0 . 6 8 4 ,
21912.257.15, 21912.120.13; за с. Рудник, община Дол н и ч ифл и к – 63197.9.259, 63197.9.992 ,
63197.20.117, 63197.20.132, 63197.20.134, 63177.28.206,
6317.28.334, 63197.33.30, 63197.33.175, 63197.33.199,
63197.33.231, 63197.33.255, 63197.33.257, 63197.46.271,
63197.54.167, 63197.73.8, 63197.73.185, 63197.151.3,
6 31 9 7. 32 2 .10 7, 6 31 9 7. 32 2 .110 , 6 31 9 7. 32 2 .116 ,
63197.322.127, 63197.322.151, 63197.73.302; за с. Старо Оряхово, община Долни чифлик – 68998.4.422,
68998.4.424, 68998.4.452, 68998.4.513, 68998.19.101,
68998.19.102, 68998.19.210, 68998.26.204, 68998.26.205,
68998.26.424, 68998.27.15, 68998.27.18, 68998.27.22,
68998.27.32, 68998.27.148, 68998.27.221, 68998.27.302,
68998.27.304, 68998.27.313, 68998.27.318, 68998.27.319,
68998.27.321, 68998.27.344, 68998.27.438, 68998.27.439,
68998.27.443, 68998.52.21, 68998.52.122, 68998.52.233,
68998.52.237, 68998.54.22, 68998.54.25, 68998.54.26,
68998.54.30, 68998.54.31, 68998.54.32, 68998.87.45,
68998.87.450, 68998.88.8, 68998.88.100, 68998.88.480,
68998.88.481, 68998.89.1, 68998.89.2, 68998.89.3,
68998.89.5, 68998.89.6, 68998.89.295, 68998.89.486,
68998.90.186, 68998.90.463, 68998.90.469, 68998.90.477,
68998.90.479, 68998.90.544, 68998.91.4, 68998.91.5,
68998.91.13, 68998.91.15, 68998.91.66, 68998.91.112,
68998.92.212, 68998.92.216, 68998.92.503, 68998.93.1,
68998.93.2, 68998.93.3, 68998.93.4, 68998.94.140,
68998.97.80, 68998.97.230, 68998.97.873, 68998.97.874,
6 8 9 9 8 .16 0 .1 2 0 , 6 8 9 9 8 .16 0 .1 21 , 6 8 9 9 8 .16 0 .1 2 2 ,
6 8 9 9 8 .16 0 .16 5, 6 8 9 9 8 .16 0 . 5 0 8 , 6 8 9 9 8 .4 42 . 2 61,
6 89 9 8 .4 42 . 2 73, 6 89 9 8 .4 42 . 51 5, 6 89 9 8 .4 42 . 516 ,
6 8 9 9 8 . 9 0 . 4 6 5 , 6 8 9 9 8 . 2 6 . 2 0 7, 6 8 9 9 8 . 4 4 2 . 2 7 6 ,
6 89 9 8 .4 42 . 2 7 7, 6 8 9 9 8 .4 42 . 51 3, 6 8 9 9 8 .4 42 . 514 ,
68998.26.208, 68998.26.209, 68998.26.251, 68998.26.206,
6 8 9 9 8 . 2 6 . 51 3 , 6 8 9 9 8 .16 0 . 521 , 6 8 9 9 8 .16 0 . 52 2 ,
6 89 9 8 .16 0. 575, 6 8 9 9 8 .16 0. 52 0 , 6 8 9 9 8 .43 6 . 3 0 0 ,
68998.12.10, 68998.12.106, 68998.12.108, 68998.24.135,
68998.24.194, 68998.24.364, 68998.25.310, 68998.79.137,
68998.79.365, 68998.80.170, 68998.81.119, 68998.106.4.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
949
10. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Вълчин, община
Сунгурларе – 12591.11.8, 12591.11.28, 12591.11.38,
12591.11.39, 12591.120.86, 12591.120.87, 12591.120.88,
12591.120.89, 12591.120.90, 12591.120.93, 12591.120.94,
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12591.120.96, 12591.120.99, 12591.121.8, 12591.121.13,
12591.121.19, 12591.121.20, 12591.121.21, 12591.124.172,
12591.124.198, 12591.124.199, 12591.124.20 0; за
с. Лозарево, община Сунгурларе – 44029.60.28,
44029.60.44, 44029.60.45, 44029.60.46, 44029.60.47,
44029.61.37, 44029.61.40, 44029.61.41, 44029.61.42,
44029.61.43, 44029.61.44, 44029.61.92, 44029.61.93,
44029.61.94, 44029.61.95, 44029.61.112, 44029.63.4,
44029.63.8, 44029.63.14, 44029.63.16, 44029.63.19,
44029.84.31, 44029.84.33, 44029.87.11, 44029.87.29,
44029.87.42, 44029.87.49, 44029.87.50, 44029.87.65,
44029.87.82, 44029.87.108. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография
и кадаст ър – Бургас. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите
и да изразят писмено становище с представяне
на доказателства.
950
10. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка
въз основа на проекти, изработени от право
способно лице по ЗКИР. Изменението засяга
поземлени имоти с идентификатори: за с. Бояново, община Грамада – 05997.38.8, 05997.50.100,
05997.70.17, 05997.70.47, 05997.80.2, 05997.140.210,
05997.140.220, 05997.38.5, 05997.50.37, 05997.140.36;
за с. Горни Лом, община Чупрене – 16571.20.31,
16571.28.11, 16571.28.2, 16571.44.272, 16571.66.14,
16571.67.12, 16571.67.426, 16571.72.10, 16571.186.1,
16571.409.12, 16571.413.28, 16571.19.11, 16571.20.110,
16571.30.154, 16571.47.295, 16571.186.294, 16571.48.299,
16571.59.415, 16571.421.11, 16571.28.1, 16571.28.10,
16571.48.1, 16571.261.3, 16571.1.911; за с. Чичил, община Кула – 81503.14.62, 81503.38.19, 81503.38.247,
81503.40.53, 81503.49.7, 81503.49.17, 81503.92.5,
81503.94.1, 81503.94.410, 81503.95.10, 81503.157.1,
81503.161.2, 81503.161.1, 81503.167.1, 81503.167.428,
81503.168.1, 81503.192.3, 81503.192.25, 81503.192.26,
81503.49.251, 81503.157.252, 81503.53.249, 81503.95.416,
81503.95.417, 81503.167.414, 81503.49.16. Проектите
за изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Видин. В 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят
с проектите и да изразят писмено становище с
представяне на доказателства.
1434
8. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Варна, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на гр. Долни чифлик, с. Рудник, с. Старо Оряхово
и с. Детелина, община Долни чифлик, които са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата
по геодезия, картография и кадастър – Варна.
951
10а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
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имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Бояново, община Грамада, с. Горни Лом,
община Чупрене, с. Полетковци и с. Чичил,
община Кула, които са в службата по геодезия,
картография и кадастър. В 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Видин.
1435
15. – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава за проект за
под робен уст ройст вен п ла н – изменение на
план за регулация и застрояване на м. ОСЗ
„Сгуроотвала“, кв. 1 и 2, отпадане на кв. 1,
УПИ І-СО – „за градско стопанство“, улица по
о.т. 43а (нова) – 44 – 17а (нова); обособяване на
нов кв. 2, нов УПИ ХІ-2027, 2028, 2029, 2032, 2033,
2034 – „производство, склад и офиси“, за поземлени имоти с идентификатори 68134.603.2027,
68134.603.2028, 68134.603.2029, 68134.603.2032,
68134.603.2033, 68134.603.2034; преномериране
на УПИ ІІ – „за озеленяване“, в УПИ ХІІІ – „за
озеленяване“, и ІІІ-1560 – „за производство, склад
и офиси“, в УПИ ХІІ-1560 – „за производство,
склад и офиси“, от новообразуван кв. 2; плансхеми на техническата инфраструктура за част
„Водоснабдяване и канализация“ в границите на
цялостния план за регулация за м. ОСЗ „Сгуроотвала“, които са изложени в Район „Подуяне“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Район „Подуяне“.
1076
18. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 757 по
протокол № 43 от 25.11.2021 г. на СОС е одобрен
проект за ПУП – изменение на план за регулация
и застрояване (ИПРЗ) на УПИ І-534, 536, кв. 6а,
поземлен имот с идентификатор 68134.4188.46 по
КККР за образуване на нови УПИ I-46 – „за ЖС“,
УПИ III-46 – „за ЖС“, УПИ IV-46 – „за ЖС“,
УПИ V-46 – „за ЖС“, УПИ VI-46 – „за ЖС“, и
УПИ VII-46 – „за ЖС“, в кв. 6а; изменение на
план за улична регулация (ИПУР) на профила
на улица между о.т. 95 и о.т. 96 и създаване на
нова задънена улица от о.т. 96а (нова) до о.т. 96б
(нова) в м. В. з. Люлин. Проектът е изложен в
Район „Овча купел“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1037
30. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 55 по
протокол № 46 от 27.01.2022 г. на СОС е одоб
рен проект за ПУП – парцеларен план (ПП)
за елементи на техническата инфраструктура
за кабели 20 kV за външно електрозахранване
на обект: „Бензиностанция, газстанция, метанстанция, търговски обект и трафопост – АМ
„Люлин“, м. Манилов дол“, от ПИ с иденти-
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фикатор 68134.3923.39 до нов трафопост в ПИ с
идентификатор 68134.3922.34. Проектът е изложен
в Район „Овча купел“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1038
39. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 825 от
16.12.2021 г. на СОС е одобрен подробен устройствен план – изменение на план за регулация и
застрояване на м. Левски – зона Г, кв. 33, УПИ І –
„за ЖС“, УПИ ІІ – „за озеленяване“, УПИ ІV – „за
трафопост“, и УПИ V-98 за обособяване на нови
УПИ І-405, 1124, 1126 – „за ЖС“, ІІ – „за озеленяване“, ІV – „за трафопост“, V – „за озеленяване
и паркинг“, УПИ VІІ – „за озеленяване“, и изменение на улична регулация по о.т. 203-155 и по
о.т. 203-202 за поземлени имоти с идентификатори
68134.601.405, 134.601.1124 и 134.601.1126. Проектът
е изложен в Район „Подуяне“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“. Жалбите се подават в Район „Подуяне“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
1077
39. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на план за регулация (ИПР) на м. В.з.
Банкя и м. Гр. Банкя в обхват: ул. Средна гора
от о.т. 198 до о.т. 622а и прилежащите УПИ
и ул. Рила от о.т. 620а при кръстовището с
ул. Средна гора до УПИ ІХ-1348а от кв. 15,
м. В.з. Банкя, и прилежащите УПИ в кв. 15 и
119, м. В.з. Банкя и м. Гр. Банкя, район „Банкя“.
Проектът за ПУП е изложен в Район „Банкя“.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез Район „Банкя“.
1089
236. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 11 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за преструктуриране на жилищен комплекс за м. Младост 1 – Мусагеница, в граници:
бул. Д-р Г. М. Димитров, бул. Климент Охридски,
ул. Проф. Марко Семов, ул. 169 и ул. Въртопо,
район „Студентски“ – СО, заедно с план-схеми
по части: електроснабдяване, водоснабдяване
и канализация, ПТКП и план за вертикално
планиране, съгласно указания обхват в графичните материали към ПУП, които са изложени в
Район „Студентски“ – СО. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
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лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столичната община чрез Район
„Студентски“ – СО.
1036
2. – Община А ксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на план-схема по чл. 108, ал. 2
от ЗУТ като част от КПИИ по чл. 150 от с.з. за
обект: „Външно кабелно ел. захранване от съществуващ шкаф кабелен тип ШК – 6 (част от мрежа
НН към ТП № 11 Аксаково) пред УПИ VІ-2605,
кв. 99, до нова разпределителна кабелна кутия
тип РК – 3 и ел. табло ТЕМО пред УПИ ХІV2630, кв. 100, по плана на гр. Аксаково, община
Аксаково, област Варна“. Проектът е изложен за
разглеждане в техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 6. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по изработената план-схема до кмета
на община Аксаково.
1417
5. – Община А ксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработена план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ
като част от КПИИ по чл. 150 от с.з. за обект:
„Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от
трафопост (ТП) № 10 до нов кабелен шкаф тип
ШК – 4 пред УПИ XIX-2030, кв. 93 по плана на
гр. Аксаково, община Аксаково, област Варн а“.
Проектът на изработената план-схема по чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ към действащия план на гр. Аксаково е изложен за разглеждане в техническата
служба на Община Аксаково, ет. 4, стая 6. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
изработената план-схема до кмета на община
Аксаково.
1047
85. – Община Ардино, област Кърджали, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за ПУП (подробен устройствен
план) – ПРЗ (план за регулация и застрояване), с
който се предвижда в кв. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78
и 79 по ПУП на кв. Къпина, гр. Ардино, община
Ардино, да се обособят нови обслужващи улици,
нови незастроени урегулирани поземлени имоти
и нови урегулирани поземлени имоти – парцели,
които представляват прилежащи терени към вече
построени сгради. Ще се променят номерата и
конфигурациите на съществуващите парцели и
квартали. Проектът ще бъде изложен в сградата
на общината в отдел „Архитектура, благоустрояване и общинска собственост“ при общинска
администрация – Ардино, стая № 7. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
изготвения ПУП – ПРЗ на кв. Къпина, гр. Ардино,
до кмета на община Ардино. За справки: отдел
„АБОбС“, стая № 7.
995
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933. – Община Асеновгра д на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлен имот КИ 99087.19.154
по К К К Р на к в. Горни Воден, Асеновград“.
Проектът и придружаващата го документация
са изложени за справка в информационни я
център на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1097
933а. – Община Асеновград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Уличен водопровод за водоснабдяване на поземлени имоти КИ 99087.8.81
и КИ 99087.8.80 по КККР на кв. Горни Воден,
Асеновград“. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1098
933б. – Община Асеновград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект „Уличен водопровод и канализация
за водоснабдяване на имоти в местност Шкилово, ПИ № 00702.18.464, ПИ № 00702.18.465, ПИ
№ 00702.18.618 и съседни по кадастралната карта
на гр. Асеновград“. Проектът и придружаващата
го документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1099
933в. – Община Асеновград на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 1029 от 22.12.2021 г. на Общинския съвет – Асеновград, е одобрен проект за изменение на
ПУП – ПР (подоробен устройствен план – план
за рег улация) на кв. 19 – У ПИ I-192; II-190,
191; III-187; IV-184; V-183; VI-182; кв. 21 – УПИ
I – хотел; II-195; III-194; IV-193, и кв. 22 – УПИ
I-188, по регулационния план на с. Косово, като
се образуват нови УПИ II-190, 191, УПИ IV184, УПИ V-60.382, УПИ VI-182, УПИ VII-171
в кв. 19, УПИ I-188 в кв. 22 и улица с о.т. 142 –
о.т. 142а – о.т. 142б по регулационния план на
с. Косово съгласно зачерквания, линии, щрихи и
надписи със зелен и кафяв цвят на приложения
проект. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват решението
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Общинския съвет – Асеновград.
1100
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1. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Модернизация на участък от път І-1 (Е79) „Мездра – Ботевград“ от км
161+367 до км 194+164.89“. На територията на
община Ботевград проектът засяга поземлени
имоти в землищата на с. Рашково, с. Новачене,
с. Скравена и Ботевград. 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 Ботевград и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
1101
2. – Община Брезово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на довеждащ водопровод
за водоснабдяване на съществуваща сграда в
имот 391.11 по плана на новообразуваните имоти
на местност Кръстев кладенец в землището на
с. Златосел, община Брезово, област Пловдив,
одобрен със Заповед № 789 от 22.12.2003 г. на областния управител на област Пловдив. Проектът
за ПУП – ПП е на разположение за разглеждане
в отдел „АТОНО“ в сградата на Община Брезово, ул. Г. Димитров № 25. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Брезово.
1010
1. – Община Вълчедръм на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за разделяне на съществуващ имот
№ 12543.912.7 по кадастралната карта на гр. Вълчедръм в два нови имота за осигуряване на пътен
достъп до новообразуваните имоти и промяна на
предназначението – „за фотоволтаични централи“, с цел изграждане на фотоволтаична централа.
Проектът се намира в стая № 12 в сградата на
Община Вълчедръм. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската админис
трация – Вълчедръм.
1414
5. – Община Вълчи дол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект на
ПУП – ПЗ (подробен устройствен план – план
за застрояване), комуникационно-транспортна
схема към ПУП – ПЗ и схема за електроснабдяване на: ПИ с идентификатор № 32860.45.25;
32860.10.123; 32860.10.415 (стари – 32860.10.122;
32860.10.120; 32860.10.119; 32860.10.118; 32860.10.117);
32860.10.116, 32860.23.24 по КККР на с. Искър,
община Вълчи дол – с предвиждане за определяне
на конкретно предназначение „за производство
на електроенергия – фотоволтаичен парк“; ПИ с
идентификатор № 32860.45.67 (стари – 32860.45.27;
32860.45.30); 32860.45.46; 32860.45.26 по КККР на
с. Искър, община Вълчи дол – с предвиждане
за определяне на конкретно предназначение „за
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производство на електроенергия – фотоволтаичен
парк и обслужващи сгради“. Проектът е изложен
в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол,
пл. Христо Ботев № 1. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Вълчи дол в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
1416
334. – Община Доспат на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 411 от 31.01.2022 г. на Общинския
съвет – гр. Доспат, е одобрен ПУП – ПС за обект:
„Външно ел. захранване за ППС № 3486 на „Цетин
България“ – ЕАД, разположена в ПИ с идентификатор № 23025.502.1307 по КККР на гр. Доспат“,
с възложител „Цетин България“ – ЕАД. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Смолян.
1011
43. – Община Елхово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура за външно електрозахранване с
кабел 1 kV на „ФЕЦ – Пламен Георгиев Янев“,
поз. имот VІ-118, кв. 35 по плана на с. Бояново,
община Елхово. Проектът за ПУП (парцеларен
план) е изложен в отдел „ТСУС“ на Община
Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП до общинската
администрация – Елхово.
1034
3. – Община Златоград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект на
план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ на водопроводната мрежа за термо-минерална вода като част
от проект на изменение на подробен устройствен
план на основание чл. 134, ал. 2 от ЗУТ. Плансхемата представлява специализирана схема на
трасето на вътрешна разпределителна мрежа за
минерална вода за Златоград, която да се ползва
за балнеолечение, и дава инженерно решение
за разполагането на топлопреносна мрежа за
минерална вода по поречието на р. Върбица,
окачена по брегоукрепителните стени, и осигуряването на оптимално захранване на голяма
част от урбанизираната територия до определени
разпределителни кранови шахти на 35 пункта
(разпределителни) станции. Общата дължина на
трасето е 6103 м. Проектът може да се разгледа
в общинската администрация – Златоград, ет. 6,
стая № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация – Златоград.
1009
165. – Община Ивайловград на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

п ла н – парце л ар ен п л а н з а о б ек т „ Дов еждащ водопровод до А нтична вила Армира“,
община Ивайловград, за поземлени имоти с
номера 32024.37.711, 32024.37.503, 32024.141.556,
32024.53.588, 32024.53.29 до границата на ПИ
32024.53.678 по кадастралната карта на землището на Ивайловград, ЕК АТТЕ 32024, община
Ивайловград. Проектът е изложен за разглеждане
в стая № 304 в сградата на общинската админис
трация и е публикуван на интернет страницата
на Община Ивайловград. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – Ивайловград.
1406
1. – Община Костенец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани и юридически лица, че с протокол № 1
от заседание на Общинския съвет – Костенец,
проведено на 27.01.2022 г., е одобрен проект на
ПУП – ПП за обект: „Изграждане на кабелна
захранваща линия НН 1 kV за нуждите на стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1038 на
път І-8 „Момин проход – Ихтиман“ км 135+000“,
с възложител Агенция „Пътна инфраструктура“.
Справка и допълнителна информация се получава в стая № 34, ет. 4 в сградата на общинската
администрация – Костенец. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Костенец пред Админис
тративния съд – София област.
1075
82. – Общ и на Кос т и нброд на основа н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 604 от 2022 г. на Общинския съвет – Костинброд, е одобрен проект
за ПУП – ПП (парцеларен план) за елементите
на техническата инфраструктура – за водоснабдяване от съществуващ стоманен водопровод
до напорен резервоар през общински имоти
с идентификатори 53607.32.20 – пасище, мера,
53607.32.22 – земеделски земи, 53607.32.440 – ерозирани орни земи, 53607.32.511 – земеделски земи,
и 53607.61.16 – дере, по одобрената кадастрална
карта на с. Опицвет. 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.
1404
1. – Община Мездра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 418 по
протокол № 31 от 27.01.2022 г. на Общинския
съвет – Мездра, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план и ел. схема към
него за външно ел. захранване на ведомствен
резервоар и колонка за дизелово гориво на
територията на кариера за скалнооблицовъчни
материали от находище „Дионисо-2“ в землището на с. Горна Кремена, засягащо следните
ПИ от трасе и сервит у т, както следва: ПИ
№ 16256.15.1, ПИ № 16256.15.11, ПИ № 16256.15.12,
П И № 162 56 .1 5.6 8 , П И № 162 56 .1 5.69, П И
№ 16256.15.86, ПИ № 16256.15.87, ПИ № 16256.15.90,
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П И № 162 56.15.94, П И № 162 56.15.12 8, П И
№ 16 2 5 6 .1 5 .1 2 9, П И № 16 2 5 6 .16 . 2 4 3 , П И
№ 16256.16.260 и ПИ № 16256.16.261, в землището на с. Горна Кремена, съгласно текстовата
и графичната част на изработения проект. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
992
1а. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е79) „Мездра – Ботевград“ от
км 161+367 до км 194+164,89“. На територията
на община Мездра проектът засяга поземлени
имоти в землищата на гр. Мездра, с. Дърманци,
с. Крета, с. Ребърково, с. Типченица и с. Люти дол.
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
Мездра, стая № 106, и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация.
993
1. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 422 от 27.01.2022 г. на Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен проект на
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел НН за
външно ел. захранване на ППС 6437 на „Цетин
България“ – ЕАД, разположена в ПИ с идентификатор 49494.774.8035 по КККР на гр. Мъглиж,
община Мъглиж, област Стара Загора“. Трасето
на новопроектираната подземна електропроводна линия – ниско напрежение, започва от табло
НН на съществуващ стълб, разположен в ПИ
49494.774.167 – земеделска територия. Преминава
през ПИ 49494.774.912 – територия на транспорта, след което продължава през урбанизирана
територия – ПИ 49494.701.2778. След излизане
от урбанизираната територия продължава през
ПИ 49494.774.914 – територия на транспорта, ПИ
49494.774.8034 – горска територия, и достига до
ПИ 49494.774.8035 – горска територия, където
е разположена ППС 6437. Обща дължина на
трасето – 721 м. Дължина на трасето в обхвата
на ПУП – ПП – 649 м. Предвиден е сервитут
с ширина 0,50 м от всяка страна на кабелната
линия. В сервитутната зона се предвижда ограничение в ползването на имотите, състоящо се в
забраната за застрояване и разполагане на трайни
насаждения. Решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Мъглиж до Административния съд – Стара Загора.
1048
3. – Община гр. Перник, област Перник, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че с Решение № 758
от 27.01.2022 г. на Общинския съвет – Перник,
е одобрен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и план
за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) на поземлен
имот с идентификатор 37174.39.127 по кадастралната карта и кадастралните регистри на
с. Кладница, община Перник, местност Кра-
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ище, като: 1. с плана за регулация поземлен
имот с идентификатор 37174.39.127 по кадастралната карта се урегулира при условията на
чл. 16 от ЗУТ, както следва: прокарват се пет
нови улици с осови точки (о.т.) 250 – о.т. 251;
о.т. 252 – 253 – о.т. 254 о.т. 255 – о.т. 256 – 257 –
о.т. 258 – 259; о.т. 258 – 260 – о.т. 261 – 262 –
о.т. 263 – о.т. 264 – о.т. 265; о.т. 255 – о.т. 252 –
268 – о.т. 269; о.т. – 260 – о.т. 266 – о.т. 267 –
о.т. 2 69 – 2 70 – о.т. 2 71 – о.т. 2 6 5 – о.т. 2 72
о.т. 273 – о.т. 274 – о.т. 275 – о.т. 276 – о.т. 277 –
о.т. 278 – о.т. 279 – о.т. 280 – о.т. 277; образуват
се нови квартали с нови урегулирани поземлени
имоти: кв. 40 с УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ
ІV, УПИ V, УПИ VІ и УПИ VII; кв. 41 с УПИ
І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ;
кв. 42 с УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ – „за трафопост“; кв. 43 с УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ
IV, УПИ V и УПИ VІ; кв. 44 с УПИ І, УПИ ІІ,
УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ VI – „за обслужващи дейности“, УПИ VII, УПИ VІІІ, УПИ ІХ,
УПИ Х и УПИ ХІ; 2. с плана за застрояване се
определят зони за свободно застрояване в новообразуваните урегулирани поземлени имоти с
показатели за нискоетажно застрояване и рекреационна устройствена зона за вилен отдих (Ов).
Ситуират се петна за застрояване в УПИ III – „за
трафопост“, кв. 42, и в УПИ VI – „за обслужващи
дейности“, кв. 44. На основание чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Перник, пред
Административния съд – Перник.
1073
15. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
страни, че е изработен проект за подробен
ус т ройс т вен п ла н (П У П) – спец иа л изи ра на
план-схема на елементи на техническата инфраструктура за обект по обособена позиция
№ 1: „Реконст ру к ци я на водопроводна мреж а на г р. Перн и к“, подобек т 1: „Водоп ро вод от ПСПВ (след „Стомана“) до същ. НВ
V=16 000 м 3 „Могиличе“, водопровод от НВ
„Могиличе“ до ул. Бачо Киро, водопровод от
ул. Христо Ботев до „Булгарплод“, водопровод
от ул. Христо Ботев до кв. Димова махала – чугун ∅ 1000, чугун 800, връзката ∅ 500 през жп
линията към „Лидл“ и връзката ∅ 500 към
кръстовището на ул. Св. св. Кирил и Методий
с бул. Юрий Гагарин до ул. Козлодуй; част 2:
Водопровод от НВ „Могиличе“ до ул. Бачо Киро,
водопровод от ул. Христо Ботев до „Булгарплод“,
водопровод от ул. Христо Ботев до кв. Димова
махала“. Проектът за ПУП засяга поземлени имоти с идентификатори: 55871.509.77, 55871.509.87,
5 5 8 7 1 . 5 0 9. 5 9, 5 5 8 7 1 . 5 0 5 . 8 3 6 , 5 5 8 7 1 . 5 0 6 . 6 8 ,
55871.506.69, 55871.506.70 и 55871.506.71 по КККР
на гр. Перник. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1000
22. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
страни, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – специализирана план-схема
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на елементи на техническата инфраструктура, за
обект по обособена позиция № 1: „Реконструкция
на водопроводна мрежа на гр. Перник“, подобект
1: „Водопровод от ПСПВ (след „Стомана“) до
същ. НВ V=16 000 м 3 „Могиличе“, водопровод от
НВ „Могиличе“ до ул. Бачо Киро, водопровод от
ул. Христо Ботев до „Булгарплод“, водопровод
от ул. Христо Ботев до кв. Димова махала – чугун ∅ 1000, чугун 800, връзката ∅ 500 през жп
линията към „Лидл“ и връзката ∅ 500 към
кръстовището на ул. Св. св. Кирил и Методий
с бул. Юрий Гагарин до ул. Козлодуй; част 1:
Главен клон I чугун ∅ 1000 мм от „Стомана“
до същ. НВ V=16 000 м 3 „Могиличе“. Проектът
за ПУП засяга поземлени имоти с идентификатори: 55871.5099.87, 55871.509.98, 55871.5099.125,
55 8 71 . 5 0 9.1 9 7, 55 8 71 . 5 0 9. 2 0 7, 55 8 71 . 510 .1 2 ,
55871.510.13, 55871.510.14, 55871.510.22, 55871.510.7,
55871.510.1692, 55871.513.242, 55871.513.243 по
КККР на гр. Перник. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1001
32. – Община Перник на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
страни, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – специализирана план-схема
на елементи на техническата инфраструктура за
обект по обособена позиция № 1: „Реконструкция на водопроводна мрежа на гр. Перник“,
подобект 2: „Водопровод от кв. Иван Пашов
(кв. Димова махала) до кръгово кръстовище
на кв. Изток, пред Хипермаркет „Кауфланд“,
водопровод – промишлена зона“. Проектът за
ПУП засяга поземлени имоти с идентификатори: 55871.515.1489 и 55871.515.1477 по КККР
на гр. Перник. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите страни
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
1002
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти с идентификатори 06999.41.36, 06999.41.32, 06999.45.23 и
06999.45.18, м. Станушев геран в землището на
с. Буковлък, община Плевен, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура за прокарване на трасе за водопровод до поземлен имот с идентификатор
06999.41.36, м. Станушев геран в землището на
с. Буковлък, община Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на общината и може да бъде
прегледан в дните от понеделник до петък от
9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
1413
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7. – Община Пловдив на основание чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 62, ал. 9 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131 от
ЗУТ, че с Решение № 1, взето с протокол № 1
от 13.01.2022 г. на Общинския съвет – Пловдив,
е одобрен проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на част
от кв. 61 по плана на кв. Старинна градска
част, Пловдив, за УПИ VII – зеленина и тупик.
Проектът е изложен за запознаване в Район
„Централен“, ул. Хр. Г. Данов № 39, Пловдив
4000. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване чрез Общинския съвет – Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1074
8. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на основание Решение № 35
от 25.01.2022 г. на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен ПУП – парцеларен план за обект: Кабелна линия Н.Н. от съществуващ МТП „КАТ“
в УПИ 01022 – за шоурум за хранителни стоки
и промишлени стоки, складове и офиси, до новo
електромернo таблo ТЕПО, монтиранo пред УПИ
12.70 – складова и общественообслужваща дейност, по кадастралната карта на с. Войводиново,
по следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП. 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.
1026
10. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 39 от 25.01.2022 г. Общинският съвет
„Марица“ е одобрил ПУП – парцеларен план за
линеен обект на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищните образувания за транспортен достъп до имот
11845.46.20 (стар идентификатор 11845.46.16) по
КК на с. Войводиново в обхвата на част от имот
с идентификатор 11845.47.50 с НТП – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, по КК на
с. Войводиново и част от имот с идентификатор
29235.28.54 с НТП – „за селскостопански, горски,
ведомствен път“, по КК на с. Желязно, община
„Марица“, област Пловдив.
1061
10а. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 40 от 25.01.2022 г. Общинският
съвет „Марица“ е одобрил ПУП – парцеларен
план за транспортен достъп и промяна предназначението на част от полски пътища – ПИ
с ид. № 11845.7.16, 11845.7.35 и 11845.9.33, в път
с трайна настилка към обект: „ПУП – ПРЗ за
промяна предназначението на ПИ № 11845.7.25
по КК на с. Войводиново, местност Полук Тарла,
община „Марица“, област Пловдив.
1062
372. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за част от стр. кв. 84 съгласно действащия план
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на гр. Полски Тръмбеш с цел промяна на част
от уличната регулация на ПИ 57354.300.2093 и
включване в контура на УПИ VI-2072, кв. 84 по
ПУП на гр. Полски Тръмбеш. С Решение № 381
по протокол № 26 от 25.11.2021 г. на заседание
на ОбС – Полски Тръмбеш, е разрешено изработването на проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за част от стр. кв. 84 съгласно
действащия план на гр. Полски Тръмбеш с цел
промяна на част от уличната регулация на ПИ
57354.300.2093 и включване в контура на УПИ
VI-2072, кв. 84 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш.
Проектът е на разположение за разглеждане в
Община Полски Тръмбеш, отдел „Устройство на
територията“, ет. 3, стая № 303. Заинтересуваните
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“.
1003
372а. – Община Полски Тръмбеш на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за УПИ І-879, УПИ ІІ-933, УПИ ІІІ-880 и УПИ
VI-937 от стр. кв. 100 и УПИ I-946, УПИ ІІ-947,
УПИ ІІІ-948 и УПИ V-950 от стр. кв. 100б по ПУП
на с. Страхилово. С Решение № 417 по протокол
№ 29 от 27.01.2022 г. на заседание на ОбС – Полски
Тръмбеш, е разрешено изработването на проект
за частично изменение на подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за УПИ
І-879, УПИ ІІ-933, УПИ ІІІ-880 и УПИ VI-937
от стр. кв. 100 и УПИ І-946, УПИ ІІ-947, УПИ
ІІІ-948 и УПИ V-950 от стр. кв. 100б по ПУП на
с. Страхилово. Проектът е на разположение за
разглеждане в Община Полски Тръмбеш, отдел
„Устройство на територията“, ет. 3, стая № 303.
Заинтересуваните 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“.
1004
111. – Община Разлог на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 13, протокол № 1 от 27 януари 2022 г., на Общинския
съвет – гр. Разлог, е одобрен ПУП – парцеларен
план за трасе на „Оптична кабелна линия“ – съ
ор ъжение на техническата инфраструктура от
нова шахта № 1 (ПИ 27293.3.62, землище на
с. Елешница) до нова шахта № 4 на входа на
с. Елешница, община Разлог, с възлож ител
„Лифоет-2007“ – ЕООД, представлявано от Николай Чорбаджиев. Проектът е изложен в стая
№ 306 на Община Разлог. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Разлог до Административния съд – Благоевград.
1104
4. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
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на урбанизираните територии за „Път – улична
регулация“ за с. Лиляново (с. Стожа), община
Сандански. Трасето на „Път – улична регулация“
засяга част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 43699.11.55 с НТП – полски път на Община
Сандански, част от ПИ 43699.11.59; 43699.11.60;
43699.11.57; 43699.11.33, всички с НТП – нива,
общинска собственост, част от ПИ 43699.11.56,
43699.11.52 с НТП – нива, частна собственост,
по КККР на с. Лиляново, община Сандански, и
част от кв. 7 по регулационния план на с. Лиляново (с. Стожа), община Сандански. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в стая № 406, ет. 4 в
сградата на Община Сандански и може да се
прегледа от заинтересуваните лица всеки работен
ден в определеното приемно време на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Сандански.
1049
5. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за „Транспортен
достъп до имот с идентификатор 56174.72.20,
м. Дълга поляна по КККР на с. Петрово, община Сандански, област Благоевград“. Трасето на
транспортния достъп засяга части от поземлени
имоти с идентификатори 56174.71.232 и 56174.77.252
с НТП – полски път на Община Сандански, по
КККР на с. Петрово, община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая № 406,
ет. 4 в сградата на Община Сандански и може
да се прегледа от заинтересуваните лица всеки
работен ден в определеното приемно време на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
1050
6. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за „Транспортен достъп
до имот с идентификатор 56839.27.25, м. Кирим
дол по КККР на с. Плоски, община Сандански,
област Благоевград“. Трасето на транспортния
достъп засяга част от поземлен имот с идентификатор 56839.27.118 с НТП – полски път на Община Сандански, по КККР на с. Плоски, община
Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните
лица всеки работен ден в определеното приемно
време на общината. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
1051
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7. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за „Транспортен достъп
до имот с идентификатор 69938.8.24, м. Орничето
по КККР на с. Струма, община Сандански, област
Благоевград“. Трасето на транспортния достъп
засяга поземлен имот с идентификатор 69938.8.18 с
НТП – полски път на Община Сандански, и част
от поземлен имот (ПИ) 69938.8.19 с НТП – нива,
частна собственост, по КККР на с. Струма, община
Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
стая № 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и може да се прегледа от заинтересуваните
лица всеки работен ден в определеното приемно
време на общината. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
1052
8. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за „Външен водопровод
до имот с идентификатор 77361.9.154, м. Клисура,
по КККР на с. Хотово, община Сандански“, и
ПУП – ПП за „Транспортен достъп до имот с
идентификатор 77361.9.154, м. Клисура, по КККР
на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“. Трасето на електропровода е с приблизителна дължина около 50 л. м и преминава през
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68223.21.13
с НТП – територия, заета от води и водни обекти,
общинска собственост, и през ПИ 68223.21.12 с
НТП – полски път на Община Сандански, по
КККР на с. Спатово, община Сандански. Трасето на транспортния достъп засяга части от
ПИ с идентификатори 77361.9.156 и 77361.13.346
с НТП – полски път на Община Сандански, ПИ
77361.13.344 с НТП – ливада, частна собственост,
по КККР на с. Хотово, община Сандански, и през
ПИ 68223.21.12 с НТП – полски път на Община
Сандански, по КККР на с. Спатово, община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая
№ 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и
може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
1053
9. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че
е изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за „Транспортен достъп
до имот с идентификатор 12200.21.38, м. Капатски
път по КККР на с. Враня, община Сандански,
област Благоевград“. Трасето на транспортния

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

достъп засяга част от поземлен имот с идентификатор 12200.6.37 с НТП – полски път на Община
Сандански, по КККР на с. Враня, община Сандански. Проектът за ПУП – ПП е изложен в стая
№ 406, ет. 4 в сградата на Община Сандански и
може да се прегледа от заинтересуваните всеки
работен ден в определеното приемно време на
Община Сандански. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
1067
32. – Община Сапарева баня на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 439 от 27.01.2022 г. на Общинския съвет – Сапарева баня, е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане на елемент на техническ ата инфраструктура извън границата на урбанизираната
територия – „Сградно водопроводно отклонение
за захранване с минерална вода на поземлени
имоти с идентификатор № 65365.24.2, местност
Герено по к.к. на гр. Сапарева баня и поземлен
имот с идентификатор № 65365.24.654, местност
Сиракова круша по к.к. на гр. Сапарева баня
(образуван от поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.24.220 и 65365.24.12, местност Сиракова
круша по к.к. на гр. Сапарева баня)“, в следния
териториален обхват – поземлени имоти с идентификатори № 65365.24.3, 65365.24.19, 65365.24.622 и
65365.60.1 по кадастралната карта на гр. Сапарева
баня, с възложители „Ка Парк“ – ООД, и „Томо
Строй“ – ЕООД.
1015
620. – Община Стамболийски на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – ПП (парцеларен план) за елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за изграждане на обект: „Кабел 20 kV от съществуващ
ВС „Витамина“, попадащ в ПИ 51980.122.159, до
съществуващ ТП „Плодохранилище“, попадащ
в ПИ 51980.122.544, в землището на гр. Стамболийски, област Пловдив“. Заинтересуваните
лица могат да се запознаят със съдържанието на
проекта в отдел „УТ“ в Община Стамболийски
и при несъгласие на основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
1105
127. – Община Суворово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за „Въздушна мрежа ниско напрежение към ТП 1 „Баново“
от съществуващ стоманобетонов стълб до нов
стълб пред ПИ 02662.7.34 по КККР на с. Баново“.
Проектът се намира в стая № 402 на общината и
може да бъде прегледан от понеделник до петък
от 8 до 12 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
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предложения и искания по проекта до Община
Суворово, отдел „Устройство на територията“,
стая № 402.
1415
2. – Община Чирпан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 406 от
31.01.2022 г. на Общинския съвет – Чирпан, е
одобр ен проект за изменение на ПУП – план
за улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 4746-39 и план за регулация (ПР) за УПИ VII-176,
VI-176 и V-175 в кв. 12 по плана на с. Спасово,
община Чирпан, област Стара Загора, предвиждащ: 1. проектът за изменение на ПУП – план за
улична регулация (ПУР) предвижда изменение
на уличната регулация на улица с о.т. 47-46-39 в
частта є към УПИ VII-176, VI-176 и V-175 в кв. 12,
така че същата да съвпадне с кадастралната
граница на имот с пл. № 176 в кв. 12 по плана
на с. Спасово, община Чирпан, като ширината
на улицата в посочения обхват се намалява с
0,60 м в североизточната част и с 0,40 м в северозападната част; 2. проектът за изменение
на ПУП – регулационен план (РП) предвижда
изменение на вътрешнорегулационната линия
на УПИ VI-176 със съседния му УПИ V-175 в
кв. 12, така че същата да съвпадне със съществуващата на място кадастрална граница между
имоти с пл. № 176 и 175 в кв. 12 по плана на
с. Спасово, поради това, че дворищно-регулационният план не е приложен. Решението може
да се обжалва или протестира в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Стара Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съгласно разпоредбите
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
1057
105. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на подземна кабелна линия НН 1 kV
и електромерно табло за външно ел. захранване
на „Ремонтна работилница“ в поземлен имот с
идентификатор 10776.20.4, местност Новите иси
по КККР, намиращ се в землището на с. Веселиново, община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето
на подземната кабелна линия НН 1 kV започва
от съществуващ ТП „Веселиново 2“, монтиран
в поземлен имот с идентификатор 10776.20.8,
местност Новите иси, вид собственост – държавна
частна, вид територия – земеделска, НТП – „за
стопански двор“, преминава през поземлен имот с
идентификатор 10776.13.98, вид собственост – държавна публична, вид територия – територия на
транспорта, НТП – „за път от републиканската
пътна мрежа“, и завършва в електромерно табло
на поземлен имот с идентификатор 10776.20.50,
местност Новите иси, вид собственост – общинска
публична, вид територия – земеделска, НТП – „за
местен път“, по КККР, намиращи се в землището на с. Веселиново, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът за подробен устройствен план
е на разположение на заинтересуваните лица в
отдел „Благоустройство“ на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
978
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105а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на подземна
кабелна линия НН 1 kV и електромерно табло
за външно ел. захранване на „Стопанска сграда“
в поземлен имот с идентификатор 05952.51.122,
местност Геренлива поляна по КККР, намиращ
се в землището на с. Бояджик, община „Тунджа“,
област Ямбол. Трасето на подземната кабелна
линия НН 1 kV започва от съществуващ ТП
„Бояджик 1“, монтиран в поземлен имот с идентификатор 05952.64.82, местност Камънака, вид
собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – „пасище“, преминава
през поземлен имот с идентификатор 05952.64.80,
вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – „за селскостопански,
горски, ведомствен път“, и завършва в електромерно табло на поземлен имот с идентификатор
05952.64.81, вид собственост – общинска публична, вид територия – земеделска, НТП – „дере“, по
КККР, намиращи се в землището на с. Бояджик,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в отдел „Благоустройство“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
979
120. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за съоръжение от техническата
инфраструктура за трасе на подземната кабелна
линия НН 1 kV. Трасето на подземната кабелна
линия НН 1 kV започва от нов МТТ (метално
табло трансформатор) до 100 kVA, монтиран на
нов ЖР № 56А в поземлен имот с идентификатор 68878.1.86, местност Долен юрт, преминава
през поземлен имот с идентификатор 68878.1.81
и достига до поземлен имот с идентификатор
68878.1.87 по КККР, намиращи се в землището на с. Стара река, община „Тунджа“, област
Ямбол. Проектът с пълна текстова и графична
част на парцеларния план е на разположение за
разглеждане и обществен достъп в стая № 103 в
сградата на Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен адрес: Ямбол, пл. Освобождение № 1,
всеки работен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
1035
1. – Община с. Иваново, област Русе, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че с Решение № 391 по
протокол № 34 от 27.01.2022 г. на Общинския
съвет – с. Иваново, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе за обект:
„Подземен кабел 20 kV до трансформаторен
пост тип БКТП 20/0,4 kV в поземлен имот с
идентификатор 73362.141.25, местност Лозята по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Тръстеник, община Иваново, област Русе.
Проектът се намира в дирекция „СА“ в административната сграда на общината – с. Иваново,
ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая № 6.
1096

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпила жалба от З.С.О., В.Х.Х., Т.Л.Ф.
и А.Л.Х. на Решение № 826 на Министерския
съвет от 25.11.2021 г. за удължаване срока на
обявената с Решение № 325 на Министерския
съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична
обстановка на територията на Република България, по която е образувано адм. д. № 14/2022 г.
по описа на Върховния административен съд,
шесто отделение, насрочено за 17.05.2022 г. от
11 ч. в зала № 2.
1084
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест с
вх. № 219 от 8.02.2022 г. по описа на съда, подаден
от прокурор в Районната прокуратура – Габрово,
против норми от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – Габрово,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет от Общинския
съвет – Габрово, с Решение № 123 от 26.05.2016 г.,
изменен с Решение № 63 от 14.06.2018 г., постановено от Административния съд – Габрово,
по адм.д. № 65/2018 г., изменен с Решение № 66
от 30.04.2020 г., изменен с Решение № 278 от
10.12.2020 г., както следва: чл. 10, ал. 1, т. 13,
чл. 15, чл. 45, ал. 4 в частта „председателския
съвет“; чл. 71а, ал. 1 в частта „председателския
съвет“; чл. 71б в частта „председателския съвет“;
чл. 73, ал. 2 и 4 и чл. 84, ал. 2, като се иска
отмяната им като незаконосъобразни, по който
е образувано адм. д. № 15/2022 г. по описа на
АС – Габрово, насрочено за 4.05.2022 г.
1402
Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба на областния управител на област Добрич, уточнена
с допълнителна молба от 10.02.2022 г., срещу
Наредбата за реда и условията за платено паркиране на пътните превозни средства (ППС) на
територията на община Балчик, приета с Решение
№ 340 по протокол № 22 от заседание на Общинския съвет – Балчик, проведено на 3.06.2021 г.
По искането е образувано адм. д. № 315/2021 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за 19.04.2022 г. от 13,15 ч.
1086
Административният съд – Монтана, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е образувал адм. д. № 34/2022 г.
по протест на прокурор при Районната прокуратура – Монтана, с което се оспорва законосъобразността на разпоредбите на чл. 52, ал. 1, 2
и 3, чл. 53 и 54, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за
определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново, приета с Решение № 209
по протокол № 24 от 29.07.2021 г., изменена и
допълнена с Решение № 238 по протокол № 28
от 10.12.2021 г. на Общинския съвет – Георги
Дамяново. Конституирани страни по делото са:
протестираща страна – прокурор при Районната
прок у рат у ра – Монтана, ответник – Общинският съвет – с. Георги Дамяново, и служебно
конституирана страна – Окръжната прокуратура – Монтана. Административно дело № 34/2022 г.
е насрочено за 11.03.2022 г. от 10,15 ч.
1409
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Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Администрат и вноп р оце с уа л н и я кодекс с ъ о бща ва , че е
постъпила жалба от „Българска железопътна
компания“ – ЕАД (БЖК – ЕАД), срещу Решение
№ РО-22-1 от 16.03.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“, по която е образувано адм. д.
№ 8227/2021 г. по описа на Административния
съд – София-град, ІV тричленен състав, насрочено за 18.03.2022 г. от 14,20 ч. Всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания при всяко положение на делото, без
да има право да иска повтаряне на извършени
процесуални действия.
1408
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че по
постъпила жалба, с която се оспорва Решение
№ 511 от 17.12.2021 г. на ОбС – Хасково, прието с
протокол № 24 от заседание на 17.12.2021 г. – раздел ІІ, т. 1, 4 и 5, е образувано адм. д. № 1/2022 г.
по описа на Административния съд – Хасково,
насрочено за 20.04.2022 г. от 10,30 ч.
1407
Районният съд – Каварна, призовава Джеси
Арджуна Уийт, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 5.04.2022 г. в 10 ч. като ответник по
гр. д. № 20223240100027/2022 г., заведено от Инна
Александрова Василева-Уийт, за получаване на
съдебни книжа и за посочване на съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1087
Районният съд – Сливен, у ведом ява Мария Светогорова Радилова-Медина, родена на
5.11.1961 г., с постоянен адрес София, че е страна
като съделител по гр. д. № 2766/2012 г. по описа
на Районния съд – Сливен, и може да получи
препис от исковата молба, както и от всеки
един от намиращите се в делото документи от
деловодството на съда.
1103
Районният съд – Сливен, уведомява Юсуф
Йозер, роден на 1.09.1981 г., като ответник по
гр.д. № 20212230103041 по описа за 2021 г. на
Районния съд – Сливен, с указание, че в СлРС
се намират предназначени за него книжа – препис от исковата молба и приложенията, с които
съдът е сезиран с иск за прекратяване с развод
на гражданския брак, който е сключил с Искра
Асенова Крумова.
1411
Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ
обявява, че в същия съд е образувано гр. д.
№ 484/2021 г. по искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество с БУЛСТАТ
129010997, с която против Трифон Бориславов
Георгиев с постоянен и настоящ адрес: с. Бутан,
ул. Плиска № 5, и Михаела Красимирова Игнатова с постоянен и настоящ адрес: гр. Козлодуй,
ул. Жилищен комплекс-3 № 16, вх. Б, ет. 4, ап. 27,
са предявени осъдителни искове за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество на обща стойност 120 460 лв., както
следва:
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На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Михаела Красимирова
Игнатова, ЕГН 8811211890, с цена на иска в размер
60 000 лв.:
Поземлен имот с идентификатор 37798.506.152
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца,
одобрени със Заповед № РД-18-89 от 11.12.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес:
гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. Тракия № 11, с площ
1427 кв. м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, и с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2103 – част,
кв. 160А, парцел: 13, ведно с намиращата се в
имота сграда с идентификатор 37798.506.152.1,
със застроена площ 110 кв. м, брой етажи: 1, с
предназначение: жилищна сграда, еднофамилна;
при съседи на имота: 37798.506.153, 37798.506.161,
37798.506.151 и 37798.506.22, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на поземлен имот
№ 28, том III, рег. № 3412, дело № 225 от 2018 г.
(Акт № 123, том II, дело № 316 от 4.05.2018 г. на
СВ – Козлодуй).
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Трифон Бориславов Георгиев,
ЕГН 8507241867, с цена на иска в размер 12 240 лв.:
Лек автомобил „БМВ“, модел „530 Д“, с рег.
№ ВР4945СВ, рама № WBADL81000GX31120, дата
на първа регистрация – 28.10.1999 г., придобит
на 11.04.2018 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 и чл. 151 от ЗПКОНПИ от Трифон Бориславов Георгиев, ЕГН 8507241867, с цена на иска
в размер 48 220 лв.:
Сумата в размер 800 лв., представляваща
равностойност та на лек автомобил „Форд“,
моде л „Е скор т “, с р ег. № ВР4213ВС, ра ма
№ F0NXXGCANVJ43558, дата на първа регистрация – 25.04.1997 г., с прекратена регистрация
на 3.12.2012 г.
Сумата в размер 6000 лв., представляваща
равностойност та на лек автомоби л „Фиат“,
моде л „ Д у к ат о“, с р ег. № ВР8 013ВС, ра ма
№ ZFA23000005232823, дата на първа регистрация – 1.01.1996 г., с прекратена регистрация на
3.12.2012 г.
Сумата в размер 300 лв., получена при разкомплектоването на лек автомобил „Форд“,
мод е л „Ф ок ус“, с р ег. № ВР 9562 ВХ , р а м а
№ WF0FXXWPDFXE24892, дата на първа регистрация – 12.05.1999 г., разкомплектован през
2021 г.
Сумата в размер 4300 лв., представляваща
непреобразуван остатък от пазарната стойност
на товарен автомобил „Опел“, модел „Мовано“,
с рег. № 732Н278, рама № VN1F9AMD527491903,
дата на първа регистрация – 8.10.2002 г., отчужден
на 31.03.2015 г.
Сумата в размер 4000 лв., представляваща
непреобразуван остатък от пазарната стойност на
товарен автомобил „БМВ“, модел „320Д“, с рег.
№ 750Н618, рама № WBAAX710X0JW88684, дата
на първа регистрация – 10.08.2000 г., отчужден
на 18.09.2014 г.
Сумата в размер 4700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген“, модел „Голф“, с
рег. № ВР5292ВН, рама № WVWZZZ1JZYW102954,
дата на първа регистрация – 30.07.1999 г., отчужден на 5.11.2014 г.
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Сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Ауди“, модел „А4“, с рег.
№ ВР9862ВР, рама № WAUZZZ8DZWA219689, дата
на първа регистрация – 18.06.1998 г., отчужден
на 13.12.2018 г.
Сумата в размер 400 лв., получена при разкомплек товането на лек автомоби л „Опел“
моде л „Зафи ра“, с р ег. № ВР4936С В, ра ма
№ W0L0TGF7532109084, дата на първа регистрация – 9.01.2003 г., разкомплектован през 2021 г.
Сумата в общ размер 3630 лв., представляваща изтеглени средства през 2011 г. и 2014 г. от
сметка с IBAN BG62 STSA 9300 0018 7803 08 в
левове в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Трифон
Георгиев, непреобразувана в друго имущество и
нетрансферирана в други банкови сметки.
Сумата в размер 6200 лв., представляваща
изтеглени средства за периода от 24.11.2011 г. до
21.12.2011 г. от спестовен влог с IBAN BG13STSA
9300 0019 9275 36 в левове в „Банка ДСК“ – АД,
с титуляр Трифон Георгиев, непреобразувана в
друго имущество и нетрансферирана в други
банкови сметки.
Сумата в размер 12 890 лв., представляваща
изтеглени средства през 2012 г. от спестовен влог
с IBAN BG37 STSA 9300 0020 5320 93 в левове в
„Банка ДСК“ – АД, с титуляр Трифон Георгиев,
непреобразувана в друго имущество и нетрансферирана в други банкови сметки.
Първото съдебно заседание по делото ще
се проведе на 27.05.2022 г. от 10 ч. в Окръжния
съд – Враца.
Указва на т ретите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане, че могат да
предявят своите претенции върху имуществото
в срок до 2 месеца след обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
1102
Силистренският окръжен съд обявява, че на
10.11.2020 г. е образувано гр. д. № 399/2020 г. по
описа на СсОС по предявена искова молба от
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Сотир
Стефанов Цацаров и адрес за призоваване: Варна,
ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу Шабан
Изет Айналъ, ЕГН 8112185629, и Хазел Себайтин
Айналъ, ЕГН 8403125058, двамата с постоянен и
настоящ адрес: с. Овен, община Дулово, област
Силистра, ул. Четвърта № 8, с правно основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
290 138,79 лв., както следва:
От Шабан Изет Айналъ, ЕГН 8112185629, и
Хазел Себайтин Айналъ, ЕГН 8403125058, на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 106 000 лв.,
в т.ч.:
– Недвижими имоти, намиращи се в м. Пунар
Екинлик, с. Паисиево, община Дулово, област
Силистра: поземлен имот – овцеферма, с планоснимачен № 123006, с площ 4,745 дка, при
граници: имоти № 123007, 123015, 123005, 123014,
ведно с масивна сграда – овчарник, със застроена
площ 1069 кв. м, и поземлен имот – овцеферма
с планоснимачен № 123007, с площ 5,355 дка,
при граници: имоти № 123008, 123014, 123006,
123015, ведно с масивна сграда – овчарник, със
застроена площ 1053 кв. м, с обща данъчна оценка
61 993,30 лв. и обща цена по нотариален акт към
датата на придобиване – 10 000 лв., придобити
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с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 148, том VII, рег. № 5701, дело
№ 1188 от 21.11.2014 г. (акт № 109, том 7, дело
№ 1209/2014 г. на СВ – Дулово), с пазарна стойност на недвижимите имотите към настоящия
момент – 95 000 лв.
– Лек автомобил „Опел Корса“ с pег. № СС
4889 СК, дата на първоначална регистрация
29.07.1994 г., рама № VSX000078R4257705, двигател
№ Х12SZ19178731, придобит на 20.12.2010 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 1000 лв.
– Лек автомобил „Форд Мондео“ с рег. № СС
0935 МС, дата на първоначална регистрация
12.03.20 04 г., рама № W F04X XGBB44R 29635,
д ви г ат е л № F M BA4R 29635, п ри до би т на
10.09.2013 г., с пазарна стойност към настоящия
момент – 4000 лв.
– Лек автомобил „Ауди А4“ с рег. № СС
3524 АМ, дата на първоначална регистрация
14.12.1999 г., рама № WAUZZZ8DZYA101581, двигател № ARJ019908, придобит на 10.03.2015 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 6000 лв.
От Шабан Изет Айналъ, ЕГН 8112185629, и Хазел
Себайтин Айналъ, ЕГН 8403125058, на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 5000 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 5000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Пежо 206“ с рег.
№ СС 6861 СВ, дата на първоначална регистрация 19.10.2001 г., рама № VF32AHFXF41877365,
двигател № HFX10FP6G3767381, придобит на
16.01.2013 г. и отчужден на 12.08.2013 г.
От Шабан Изет Айналъ, ЕГН 8112185629, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на
164 989,84 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер на 50 лв., представляваща
равностойността на придобитите дружествени
дялове в „Илкер-81“ – ЕООД, ЕИК 202466002.
– Сумата в размер на 300 лв., представляваща
равностойността на придобитите дружествени
дялове в „Илдже“ – ЕООД, ЕИК 201579374.
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
извършена вноска по разплащателна сметка в левове № BG77 UNCR 7000 1522 1345 18, открита на
4.12.2014 г. и закрита на 7.12.2015 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Шабан Изет Айналъ,
ЕГН 8112185629.
– Сумата в размер на 1449 лв., представляваща
извършени вноски по разплащателна сметка в
левове № BG95 UNCR 7000 1522 0785 16, открита
на 9.10.2014 г. и закрита на 11.04.2016 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Шабан Изет
Айналъ, ЕГН 8112185629.
– Сумата в размер на 26 436,97 лв., представ
ляваща извършени вноски по стандартна спестовна сметка в левове № BG53 UNCR 7000 4520
8738 48, открита на 25.02.2013 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Шабан Изет Айналъ,
ЕГН 8112185629.
– Сумата в размер на 38 200 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по стандартна
спестовна сметка в левове № BG53 UNCR 7000
4520 8738 48, открита на 25.02.2013 г. в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Шабан Изет Айналъ,
ЕГН 8112185629.
– Сумата в размер на 5523,93 евро, равняващи
се на 10 803,87 лв., представляваща извършени
вноски по разплащателна сметка в евро № BG14
FINV 9150 1014 6143 45, открита на 15.09.2010 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Шабан Изет Айналъ, ЕГН 8112185629.
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– Сумата в размер на 52 250 лв., представляваща постъпили суми от трети лица по разплащателна сметка в левове № BG20 FINV 9150
1016 1716 69, открита на 29.04.2014 г. в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Шабан
Изет Айналъ, ЕГН 8112185629.
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
извършени допълнителни парични вноски през
2013 г. в „Илкер-81“ – ЕООД, ЕИК 202466002.
– Сумата в размер на 9500 лв., представляваща
извършени допълнителни парични вноски през
2011 г. в „Илдже“ – ЕООД, ЕИК 201579374.
– Сумата в размер на 7000 лв., представляваща
извършени допълнителни парични вноски през
2012 г. в „Илдже“ – ЕООД, ЕИК 201579374.
– Сумата в размер на 16 000 лв., представляваща извършени допълнителни парични вноски
през 2014 г. в „Илдже“ – ЕООД, ЕИК 201579374.
– Сумата в размер на 1000 лв., представляваща
извършени допълнителни парични вноски през
2015 г. в „Илдже“ – ЕООД, ЕИК 201579374.
От Хазел Себайтин Айналъ, ЕГН 8403125058, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на
14 148,95 лв., в т.ч.:
– Сумата в размер на 100 лв., представляваща извършена вноска по разплащателна сметка
в левове № 15074256, открита на 28.01.2008 г. и
закрита на 31.01.2018 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с
титуляр Хазел Себайтин Айналъ, ЕГН 8403125058.
– Сумата в размер на 10 741,58 лв., представляваща извършени вноски по банкова сметка в
левове № BG57 UBBS 8002 1028 1899 20, открита
на 30.08.2007 г. и закрита на 6.04.2017 г. в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Хазел
Себайтин Айналъ, ЕГН 8403125058.
– Сумата в размер на 500 лв., представляваща извършена вноска по 1 месечен стандартен
депозит в левове № BG56 UNCR 7000 2520 7642
52, открит на 1.11.2012 г. и закрит на 19.06.2014 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Хазел
Себайтин Айналъ, ЕГН 8403125058.
– Сумата в размер на 2,74 лв., представляваща
платени лихви по 1 месечен стандартен депозит в
левове № BG56 UNCR 7000 2520 7642 52, открит
на 1.11.2012 г. и закрит на 19.06.2014 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Хазел Себайтин
Айналъ, ЕГН 8403125058.
– Сумата в размер на 2804,63 лв., представляваща извършени вноски по разплащателна
сметка по кредитна карта в левове № BG41 FINV
9150 10BG NBFH NB, открита на 30.03.2017 г. в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Хазел Себайтин Айналъ, ЕГН 8403125058.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 5.07.2022 г. от 11,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ третите заинтересовани лица,
които претендират самостоятелни права върху
имуществото, предмет на отнемане в този процес, могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред Силистренския окръжен съд.
1410

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение в
частна полза „Българска камара на консултантите
по земеделие и развитие на селските райони“ –
София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.04.2022 г. в 18 ч. в седалището на сдружението в София, бул. Цар Борис
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III № 227а, ет. 1, офис 3, при следния дневен ред:
1. вземане на решение за прекратяване на сдружението; 2. вземане на решение за откриване на
процедура по ликвидация; 3. избор на ликвидатор
и предприемане на действия по прекратяване
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място в 19 ч. независимо от броя на присъстващите членове.
1092
1. – Управителният съвет на „Сдружение на
свободните зидари – Средец“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 28.04.2022 г. в
9 ч. в София, ул. Шипка № 32 – 34, при следния дневен ред: 1. освобождаване на членове и
председател на управителния съвет и избор на
нови членове и председател на управителния
съвет; 2. разни. На основание чл. 13 от устава
общото събрание има кворум, ако на заседанието му присъстват повече от половината от
всички членове на сдружението. При липса на
кворум заседанието се отлага с един час и се
провежда на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове. На заседанието на общото събрание не се
допуска гласуване с пълномощно. Във връзка
с обявената към датата на настоящата покана
извънредна епидемична обстановка и заповеди
на министъра на здравеопазването, заповеди на
кмета на община София във връзка с обявената
пандемия от COVID-19 и противоепидемичните
мерки, свързани с борбата с COVID-19, заседанието на общото събрание на членовете ще бъде
проведено при строго спазване на обявените противоепидемични мерки. В случай че към датата
на провеждане на общото събрание установените
изисквания за спазване на противоепидемичните
мерки се запазят, се препоръчва на членовете
да носят маски и/или други лични предпазни
средства в деня на събранието съобразно издадените указания на местната и централната
власт; сдружението изразява готовност в деня на
събранието да предостави маски и дезинфекция
на всички присъстващи членове. По възможност
членовете, които ще присъстват, да уведомят
дружеството за присъствието си най-късно в
деня, предхождащ датата на общото събрание,
с цел организирането на събранието и стриктното спазване на противоепидемичните мерки,
в случай че същите действат и към момента
на датата на заседанието на общото събрание.
Уведомяването за присъствие на члена на сдружението няма да се отрази на правото на участие
и правото на гласуване в общото събрание, а се
прави с цел по-добрата организация за спазване
на противоепидемичните мерки.
1107
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Софийско филателно дружество
„Петко В. Караиванов“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и по инициатива на една трета
от пълноправните членове на сдружението съг
ласно чл. 24, ал. 4 във връзка с ал. 1 от устава
свиква извънредно общо събрание на 23.06.2022 г.
в 18 ч. на адреса на сдружението: София, ул. Хан
Крум № 7, при следния дневен ред: 1. изменение
на устава на сдружението; проект за решение:
общото събрание изменя чл. 26, ал. 3 от устава,
както следва: „Едно лице пълноправен член може
да представлява не повече от трима пълноправни
членове на общото събрание въз основа на изрично писмено пълномощно за конкретното общо
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събрание; преупълномощаване не се допуска.“;
2. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава събранието
ще се отложи с един час и ще се проведе в 19 ч.
на същото място и при същия дневен ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на
членовете на сдружението за участие в общото
събрание ще започне 30 минути преди обявения
начален час на общото събрание. Пълномощниците на членовете трябва да представят и
писмено пълномощно. Поканват се членовете
на сдружението да присъстват, като представят
документи за правото им да участват в общото
събрание.
1094
1. – Управителят на „Сдружение мото-клуб
Джентълмен МС“, Банкя, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 29, ал. 1, буква
„а“ от устава свиква годишно общо събрание
на членовете на 28.05.2022 г. в 18 ч. на адреса на управление на сдружението: гр. Банк я
1320, район „Банк я“, ул. Георги С. Раковски
№ 23, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишния финансов отчет на сдружението за
2020 г.; 2. приемане на годишни я финансов
отчет на сдружението за 2021 г.; 3. обсъждане
и приемане на нов устав на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят. Поканват
се всички членове на сдружението да вземат
участие в събранието. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на
сдружението на адрес: гр. Банкя 1320, ул. Георги
С. Раковски № 23.
1418
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Крачка напред“ – Велико Търново, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 8.05.2022 г. в 10 ч.
във Велико Търново, ул. Княз Дондуков-Корсаков
№ 2 – седалището на сдружението, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението от 2019 г. до момента; проект за решение:
УС предлага на ОС да приеме отчета на УС за
дейността на сдружението от 2019 г. до момента;
2. промени в устава на сдружението; проект за
решение: УС предлага на ОС да бъдат приети
предложените изменения на устава; 3. вземане
на избор на нови членове на управителния съвет;
проект за решение: УС предлага на ОС да бъдат
освободени досегашните членове на УС, като се
прекратят управленските и представителните
им пълномощия и се освободят от отговорност
за времето на управлението им. Материалите
по дневния ред за събранието се оставят на
разположение на членовете на сдружението в
канцеларията по седалището му. При липса на
кворум общото събрание се отлага с един час
по-късно при същия дневен ред и се счита за законно независимо от броя на явилите се членове.
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1. – Управителният съвет на Туристическо
дружество „Синаница – 2000“ – гр. Кресна, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и устава на сдружението свиква общо събрание на 27.04.2022 г. в
19 ч. в зала „5 октомври“ в сградата на Община
Кресна, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на дружеството през 2021 г.; 2. отчет на контролния съвет за
2021 г.; 3. приемане на програма за дейността на
дружеството за 2022 г.; 4. приемане на бюджет
на дружеството за 2022 г.; 5. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 20 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
1419
6. – Управителният съвет на „Сдружение за
учителска взаимопомощ“ – Разград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборна
(делегатска) конференция на 15.04.2022 г. в 14 ч.
в конферентна зала на ресторант „Лес“ – Разград,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
за дейността на сдружението и неговата ВС каса
за периода от 1.01.2017 г. до 31.12.2021 г.; 2. заключение на РК; 3. доклад за изпълнение на бюджета
за 2021 г. и предложение за бюджет за 2022 г.;
4. предложение за промени в проекторешенията
на сдружението и ВС каса за 2022 г.; 5. обсъждане на предложените материали и гласуване на
направените промени и предложения; 6. избор
на управителен съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ конференцията ще
се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
1106
82. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Смолян, на основание чл. 83, ал. 1 от
ЗА свиква извънредно общо изборно събрание на
колегията на 8.04.2022 г. в 10 ч. в адвокатската
стая в Съдебната палата на Смолян, бул. България № 16, при дневен ред: избор на членове за
допълване състава на дисциплинарния съд. При
липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на колегията.
Гласуването е лично или чрез адвокат-пълномощник.
1091
8. – Съветът на настоятелите на СНЦ „Училищно настоятелство „Христо Ботев“ – Черноморец“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 28.04.2022 г. в 18 ч. в сградата на
ОУ „Христо Ботев“ – Черноморец, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишния финансов
отчет и отчета за дейността на настоятелството;
2. освобождаване на членове на общото събрание;
3. избор на членове на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
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