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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Деан Стоянов Станчев за член на
Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 23 януари 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1030

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по политиките за българите в
чужбина
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Деан Стоянов Станчев за член и
заместник-председател на Комисията по политиките за българите в чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 23 януари 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1031

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Крум Костадинов Зарков за основен представител на постоянната делегация

на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Съвета на Европа.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 24 януари 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1032

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност
и сътрудничество в Европа
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 38 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Димитър Иванов Данчев за заместващ член на постоянната делегаци я
на Народното събрание в Парламентарната
асамблея на Организацията за сигурност и
сътрудничество в Европа.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 24 януари 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
1033

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 41
ОТ 24 ЯНУАРИ 2020 Г.

за признаване на Сдружение „Национален
алианс за социална отговорност“ (НАСО)
за национално представителна организация
На основание чл. 18, ал. 1, 2 и 5 и чл. 92,
ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Закона за хората с увреждания във връзка с чл. 14 и 15 от Правилника
за дейността и организацията на работа на
Националния съвет за хората с увреждания,
реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората
с увреждания и контрола за спазването на
критериите за национална представителност,
приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 49 от 2019 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национален алианс за социална отговорност“ (НАСО) със
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седалище и адрес на управление – гр. Варна,
ул. Княз Борис І № 115, регистрирано по ф.д.
№ 82/2009 г. по описа на Варненския окръжен съд, том/стр. 55/118, ЕФН 0309000825,
БУЛСТАТ 175712639, за национално представителна организация за срок 4 години считано
от 2 март 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
1029

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България
и правителството на Унгария за уреждане
на въпросите относно недвижимите имоти
за нуждите на дипломатическото представителство на Република България в Будапеща
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 6 юни 2019 г. – ДВ,
бр. 47 от 2019 г. В сила от 17 януари 2020 г.)
Правителството на Република България
(наричано по-долу „българската страна“) и
правителството на Унгария (наричано по-долу
„унгарската страна“) (двете правителства,
наричани по-долу „Страните“),
Отчитайки наличието на нерешени имотни
въпроси, възникнали за дипломатическото
представителство на Република България в
Будапеща по повод прилагането на Спогодбата
между правителството на Народна република
България и правителството на Унгарската
народна република за предоставяне за трайно
ползване на парцели за строителството на
жилища за служителите на Посолството на
Народна република България в Будапеща и за
условията на строителство, подписана на
6 декември 1980 г. в гр. Будапеща (наричана
по-долу „Спогодбата от 1980 г.“),
Водени от желанието на Страните за окончателно уреждане на имотните въпроси за
обезпечаване на нуждите на дипломатическото
представителство на Република България в
Будапеща,
Стремейки се да разрешат неуредените
имотни въпроси в дух на взаимно разбирателство и като се ръководят от съществуващите
приятелски отношения,
Чрез приятелски консултации стигнаха до
следното Споразумение:

ВЕСТНИК
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Член 1
1. С оглед обезпечаване на нуждите на
дипломатическото представителство на Република България в Будапеща унгарската
страна, при спазване на националното си
законодателство, прехвърля безвъзмездно на
българската страна правото на собственост
върху два поземлени имота, а именно:
А) поземлен имот с площ 2185 кв. м, вписан с идентификатор № 15074/2, намиращ се
в гр. Будапеща, ІІ район, ул. Пайж № 24 – 26;
Б) поземлен имот с площ 1913 кв.м, вписан с идентификатор 5216, намиращ се в
гр. Будапеща, I район, ул. Сиртеш № 2а, понастоящем бул. Хедая № 4.
2. Считано от датата на влизане в сила на
това Споразумение българската страна придобива правото на собственост върху описаните
в параграф 1 от този член поземлени имоти.
3. Унгарската страна предоставя имотите
по параграф 1 от настоящия член, свободни
от всякакъв вид правни и финансови тежести.
4. Българската страна си запазва правото
на собственост върху сградите и постройките,
изградени върху описаните в параграф 1 на
този член поземлени имоти.
5. Документите, удостоверяващи местонахождението, площта и границите на описаните
в параграф 1 на този член поземлени имоти,
се съдържат в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящото Споразумение.
Член 2
1. Унгарската страна заплаща най-късно до
60 дни след влизането в сила на настоящото
Споразумение сумата 4 000 000 евро като
финансова компенсация за правата върху имотите, намиращи се на ул. Левендула № 15 – 17,
ул. Барта № 6 и ул. Щромфелд Аурел № 22 в
гр. Будапеща, предоставени на българската
страна по силата на Спогодбата от 1980 г.
2. Унгарската страна превежда сумата в
размер на 4 000 000 евро, представляваща
100 % от дължимата финансова компенсация
по параграф 1 на този член, чрез банков превод по банкова сметка на Министерството
на външните работи на Република България, както следва: БНБ – ЦУ; IBAN: BG10
BNBG 9661 3000 1343 01; S.W.I.F.T code/BIC:
BNBGBGSF.
3. От датата на плащането, описано в
параграф 1 на този член, унгарската страна
придобива пълни и изключителни права на
собственост върху недвижимите имоти, описани в параграф 1 на този член.
4. В случай на забавено плащане на сумата, представляваща дължимата финансова
компенсация по параграф 1 на този член,
унгарската страна дължи на българската
страна годишна лихва за забава в размер на
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годишния лихвен процент на Премиум Евро
Унгарски Държавни ценни книжа считано от
първия ден на забавата.
5. В рамките на 60 дни от датата на плащането, направено от унгарската страна на
българската страна в съответствие с член 2,
параграф 1 и параграф 2 от настоящото Споразумение, българската страна предава на
унгарската страна имотите, намиращи се на
ул. Левендула № 15 – 17, ул. Барта № 6 и ул.
Щромфелд Аурел № 22 в гр. Будапеща, предоставени със Спогодбата от 1980 г. Предаването
се извършва с приемно-предавателен протокол,
подписан от надлежно упълномощените за
това представители на Страните. Имотите се
предават в състоянието, в което се намират
към датата на подписване на приемно-предавателните протоколи.
Член 3
1. Унгарската страна се задължава да извърши всички необходими според унгарското
законодателство действия за придобиването
от българската страна на собствеността върху имотите, посочени в чл. 1 от настоящото
Споразумение, вк лючително и на всички
документи, удостоверяващи правото на собственост.
2. Българската страна се освобождава от
всякакви държавни и местни данъци и такси, свързани с регистрацията на правото на
собственост върху поземлените имоти, описани в чл. 1 от настоящото Споразумение,
и построените върху тях сгради, както и от
такси във връзка с издаването на необходимите разрешения за строителство и ремонти,
съгласно чл. 23 от Виенската конвенция за
дипломатическите отношения от 1961 г.
Член 4
1. Поземлените имоти, описани в чл. 1 от
настоящото Споразумение, и построените
върху тях сгради могат да се предоставят или
продават на трета страна при спазване на
националното законодателство на Унгария.
2. Българската страна се освобождава от
всички държавни и местни данъци и такси,
свързани с действията по параграф 1 от този
член, съгласно чл. 23 от Виенската конвенция
за дипломатическите отношения от 1961 г.
Член 5
1. Договореностите по настоящото Споразумение са окончателни и нито една от
Страните няма да предявява претенции за
допълнителни имоти или плащания.
2. Нито една от Страните няма да предявява
юридически искове, основани на Спогодбите
по параграф 4 от член 6 от настоящото Споразумение.
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Член 6
1. Това Споразумение се сключва за не
определен срок.
2. Споразумението влиза в сила на тридесетия ден след датата на получаване на
последното от двете писмени уведомления,
с които договарящите се страни взаимно се
информират по дипломатически път относно
изпълнението на изискванията на вътрешното
си законодателство за влизането му в сила.
3. Всички спорове относно тълкуването
или прилагането на това Споразумение се
решават чрез консултации между Страните
по дипломатически път.
4. Действието на Спогодбата между правителството на Народна република България
и правителството на Унгарската народна
република за предоставяне за трайно ползване
на парцели за строителството на жилища
за служителите на Посолството на Народна
република България в Будапеща и за условията
на строителство, подписана на 6 декември
1980 г. в гр. Будапеща, както и на Спогодбата
между правителството на Народна република
България и правителството на Унгарската
народна република за предоставяне за трайно
ползване на парцел за строителството на
административна сграда за нуждите на Търговското представителство при Посолството
на Народна република България в Будапеща и
за условията на строителство, подписана на
17 март 1981 г. в гр. Будапеща, се прекратява
на датата на получаване на писменото уведомление, с което българската страна уведоми
унгарската страна, че българската страна е
получила всички необходими документи, удостоверяващи є правото на собственост върху
имотите по чл. 1 от това Споразумение, и че
е изплатена сумата по чл. 2 от настоящото
Споразумение.
В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това, подписаха
настоящото Споразумение.
Подписано във Вашингтон на 4 април
2019 г. в два оригинални екземпляра, всеки
от които на български, унгарски и английски език, като всички текстове имат еднаква
сила. В случай на различия при тълкуването
меродавен е текстът на английски език.
За правителството
на Република България:
Екатерина Захариева,
заместник министърпредседател по правосъдната реформа и
министър на външните
работи
516

За правителството
на Унгария:
Петер Сиярто,
министър на
външните работи
и търговията
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СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за взаимно освобождаване
от изискв анията за притежаване на визи за
краткосрочно пребиваване на притежателите
на дипломатически и служебни паспорти
(Утвърдено с Решение № 712 от 28 ноември
2019 г. на Министерския съвет. В сила от
9 януари 2020 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Хашемитско кралство
Йордания, наричани тук по-долу „Договарящи страни“,
желаейки да улеснят пътуванията на своите
граждани, притежатели на валидни дипломатически и служебни паспорти, на територията
на държавата на другата Договаряща страна,
както и да укрепят приятелските отношения между двете държави, се споразумяха,
както следва:
Член 1
Разпоредбите на това Споразумение ще
се прилагат за притежателите на следните
паспорти:
1. Дипломатически или служебен паспорт,
издаден от правителството на Република
България;
2. Дипломатически паспорт, издаден от
правителството на Хашемитско кралство
Йордания.
Член 2
1. Притежателите на валидни паспорти,
изброени в чл. 1, ще бъдат освободени от
изискв ането за притежаване на виза за влизане, пребиваване и напускане на територията
на другата Договаряща страна.
2. Общата продължителност на пребиваването по силата на т. 1 от този член не може
да надвишава деветдесет (90) дни в рамките
на всеки период от сто и осемдесет (180) дни.
3. Всяко пребиваване, надвишаващо перио
да по т. 2 от този член, ще се осъществява
при спазване изискванията, предвидени в
местното законодателство.
Член 3
Притежателите на валидни паспорти, изброени в чл. 1, не трябва да се занимават с
никаква платена дейност по време на престоя си
на територията на другата Договаряща страна.
Член 4
При т ежат ел и т е на ва л и д н и паспор т и,
изброени в чл. 1, ще влизат, преминават
транзит или ще напускат територията на
другата Договаряща страна през граничните
контролно-пропускателни пунктове, отворени
за международно преминаване на пътници.
Член 5
При т ежат ел и т е на ва л и д н и паспор т и,
изброени в чл. 1, са длъжни по време на
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пребиваването си да съблюдават местното
законодателство, което е в сила на територията
на другата Договаряща страна.
Член 6
Паспортите, изброени в чл. 1, трябва да
бъдат валидни още най-малко шест (6) месеца
след датата на влизането на територията на
другата Договаряща страна.
Член 7
Това Споразумение не засяга правото на
компетентните органи на всяка от Договарящите страни да откажат влизане, да намалят
периода на пребиваване или да го прекратят
в съответствие с националното или международното право. Другата Договаряща страна
следва да бъде незабавно уведомена писмено,
по дипломатически път, за такова действие
спрямо нейни граждани.
Член 8
В случай на изгубване, кражба, повреждане
или изтичане срока на валидност на който и
да е от паспортите, изброени в чл. 1, по време
на пребиваването на територията на другата
Страна съгласно чл. 2, пар. 2, дипломатическото представителство или консулската
служба на държавата, чийто гражданин е
притежателят на паспорта, е длъжно да му
издаде документи за пътуване, които да му
позволят да напусне територията на другата
Договаряща страна. Дипломатическото представителство или консулската служба е длъжно
незабавно да уведомява другата Договаряща
страна по дипломатически път за настъпването
на всякакви такива обстоятелства.
Член 9
1. Страните ще си разменят образци на паспортите, изброени в чл. 1, по дипл оматически
път, в срок от 30 (тридесет) дни след влизането
в сила на това Споразумение.
2. При всяка промяна в образците на паспортите, разменени в съответствие с пap. 1
на този член, Договарящите страни се задължават да разменят образци от променените
паспорти по дипломатически път в срок от
15 (петнадесет) дни преди датата на влизане
в сила на промените.
3. Всяка Договаряща страна е длъжна да
уведоми по дипломатически път другата Договаряща страна за промени в националното
си законодателство, касаещи реда и условията
за издаване, както и кръга на притежателите
на изброените в чл. 1 паспорти, в срок от 30
(тридесет) дни от датата на влизането в сила
на тези промени.
Член 10
Това Споразумение може да бъде променяно
писмено, по взаимно съгласие на Договарящите страни. Всяко подобно изменение ще влезе
в сила по реда на чл. 13 и ще представлява
неразделна част от настоящото Споразумение.
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Член 11
Всички спорове по прилагането или тълкуването на разпоредбите на това Споразумение
ще бъдат уреждани в дух на приятелство чрез
консултации и преговори между Договарящите страни.
Член 12
1. Всяка една от Договарящите страни
може временно да преустанови действието
на Споразумението, изцяло или частично, по
причини, свързани с националната сигурност,
обществения ред или общественото здраве.
2. Договарящата страна, която иска временно да преустанови прилагането на Споразумението, е длъжна да уведоми по дипломатически
път другата Договаряща страна, като посочи
причините за това, най-малко 7 (седем) дни
преди влизане в сила на преустановяването,
както и при неговата отмяна – в срок до
7 (седем) дни преди влизане в сила на отмяната на преустановяването.
3. Временното преустановяване действието
на това Споразумение няма да засегне правния
статут на гражданите на двете Договарящи
страни, които се намират на територията на
държавата на другата Договаряща страна и са
притежатели на паспортите, изброени в чл. 1.
Член 13
Това Споразумение влиза в сила на 30-ия
ден от датата на получаване на последното
писмено уведомление по дипломатически път,
с което Договарящите страни се информират
взаимно за изпълнение на националните си
изисквания за влизането му в сила.
Член 14
1. Споразумението се сключва за неопределен период от време.
2. Ако едната Договаряща страна желае
да прекрати действието на Споразумението,
тя следва писмено да уведоми за това другата Договаряща страна по дипломатически
път. Прекратяването ще влезе в сила на 90-ия
ден от датата на получаване на уведомлението.
Подписано в град София на 20.08.2019 г.
в два оригинала на български, арабски и
английски език, като всички текстове имат
еднаква сила. При различия в тълкуването
предимство ще има текстът на английски език.
За правителството на
република България:
Екатерина Захариева,
заместник министърпредседател по
правосъдната реформа
и министър на
външните работи
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За правителството на
Хашемитско кралство
Йордания:
Айман Ал-Сафади,
министър на
външните работи
и емигрантите
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СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията
относно функционирането на Франкофонския
институт по администрация и управление
(ФИАУ) в София, подписана на 28 август
2002 г., сключено чрез размяна на ноти
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 8 ноември 2019 г. – ДВ,
бр. 92 от 2019 г. В сила от 27 ноември 2019 г.)
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ
РАБОТИ

Изх. № 04-01-394/08.07.2019 г.
ВЕРБА ЛН А НОТА
М и н ис т ерс т во т о на вън ш н и т е рабо т и
на Реп у бл и к а Бъ л г ари я под нася свои т е
почитани я на Меж ду народната организация на Франкофонията и има честта да се
позове на проведените консултации между
Министерството на външните работи на
Реп ублика Българи я и Университетската
агенция на Франкофонията, в качеството
им на компетентни органи, упълномощени
да представляват страните по Спогодбата
между правителството на Република България и Меж дународната организация на
Франкофонията относно функционирането на
Франкофонския институт по администрация
и управление (ФИАУ) в София, подписана
на 28 август 2002 г., в сила от 17 февруари
2003 г., както и да се позове на разменената
в хода на преговорите кореспонденция (вербална нота № 04-01-394 от 29 май 2019 г. и
писмо № JPdG/2019-n°-627 от 28 юни 2019 г.)
и постигнатото съгласие за промяна на наименованието на ФИАУ и за по-добро прецизиране на начина на функционирането му
и на правилата за управлението му.
Във връзка с горното от името на правителството на Република България Министерството на външните работи предлага да се
въведат следните изменения на споменатата
по-горе Спогодба:
1. Наименованието „Франкофонски институт по администрация и управление“ (ФИАУ)
се променя и става: „Специализиран институт на Франкофонията по администрация и
мениджмънт (СИФАМ)“.
1.1. Навсякъде в текста на Спогодбата
наименованието „Франкофонски институт
по администрация и управление“ се заменя
с наименованието „Специализиран институт
на Франкофонията по администрация и мениджмънт“ и съкращението „ФИАУ“ се заменя
със съкращението „СИФАМ“, с изключение
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на текста на абзац 2, 3 и 4 на Преамбюла и
на текста на чл. 11, т. 2 на Спогодбата.
2. Заглавието на Спогодбата се променя,
както следва: „Спогодба между правителството на Република България, от една страна,
и Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на
Франкофонията, от друга страна, относно
дейността на Специализирания институт на
Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ) в София“.
3. Преамбюлът на Спогодбата се изменя
и допълва, както следва:
3.1. В абзац 1-ви текстът „Правителството
на Република България и Международната
организация на Франкофонията“ се заменя със
следния текст: „Правителството на Република
България, от една страна, и Международната
организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията, от
друга страна,“.
3.2. В абзац 5-и след думите „необходимостта от“ се вмъкват думите „преименуване на
ФИАУ в СИФАМ и“, думите „при създаването
и“ се заличават и заменят с предлога „в“ и
абревиатурата „ФИАУ“ се заменя със „Специализирания институт на Франкофонията
по администрация и мениджмънт (СИФАМ)“.
4. В началото на точка 1 на член 1-ви на
Спогодбата се добавя изречението: „ФИАУ се
преименува в СИФАМ.“. В точка 1 на член
1-ви на Спогодбата абревиатурата „ФИАУ“
се заменя със „Специализирания институт
на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ)“.
5. Член 3-ти на Спогодбата се изменя и
допълва, както следва:
5.1. Във второто изречение на ал. (1) изразът
„което завършва“ се заменя с „което може
да завърши“. Текстът на алинея 1 се допълва
със следния текст: „Обученията в СИФАМ се
провеждат по педагогически разработки на
Университети-партньори, които издават дипломите. Университетите-партньори са висши
учебни заведения, членове на Университетската агенция на Франкофонията, с академична акредитация именно в държава – член
на Европейския съюз или на Европейската
икономическа общност.“
5.2. Алинея 2 се изменя и допълва, както
следва:
5.2.1. В точка „а“ след думата „допринасяйки“ се добавя думата „именно“, а след думите
„страните от региона“ се добавят думите „на
Централна и Източна Европа, като магистърските програми се определят в интерес
на тези страни;“.
5.2.2. Добавя се нова точка „в“ със следния
текст: „в) да съдейства за разпространението
на френския език и на универсалните ценности
във франкофонското пространство.“
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6. Член 4-ти на Спогодбата се изменя,
както следва:
6.1. Алинея 3, съответно т. 1, т. 2 и т. 3 на
същата алинея, се отменят.
6.2. Алинея 4 се отменя.
6.3. Алинея 5 се отменя.
7. Алинея 1 на член 5-и на Спогодбата се
изменя и допълва, както следва:
7.1. Текстът на точка „б“ се заменя със
следния текст: „б) осигурява присъствието на
висококвалифицирани експерти от Република
България, от Централна и Източна Европа и
от франкофонското пространство;“.
7.2. Добавя се нова точка „в“ със следния
текст: „в) поема разходите за възнагражденията
на преподавателите и на административния
персонал на СИФАМ, включително полагащите се застраховки от работодателя;“.
7.3. Добавя се нова точка „г“ със следния
текст: „г) спазва националното законодателство на Република България, свързано с всички
дължими данъци и осигурителни плащания на
наетия български и чуждестранен персонал.“
8. Член 7-ми на Спогодбата се изменя и
допълва, както следва:
8.1. На ред първи думите „Действащата
структура“ се заменят с думите „Организационната структура“.
8.2. На ред 4-ти след думите „президент на
управителния съвет“ се поставя запетая и се
добавят думите: „определен от българската
страна;“.
8.3. На ред 5-и след думата „директор“ се
заличава текстът „чиито функции са уточнени
в устава на института“ и се добавя текстът:
„определен от Университетската агенция на
Франкофонията“, и се поставя точка.
8.4. На нов ред се записва следното изречение: „Функциите на всеки от посочените по-горе
органи се определят в устава на института.“
9. Текстът на член 8-и на Спогодбата се
заменя със следния текст: „Компетентните
органи по член 1 се договарят за провеждането
на съвещания за преглед на функционирането
на СИФАМ.“
10. Текстът на член 9-и на Спогодбата се
заменя със следния текст: „Споровете, възникнали между страните по тълкуването или
прилагането на настоящата Спогодба или
на допълнителни договорености към нея, се
уреждат по пътя на преговорите и взаимното
разбирателство.“
11. Създава се Допълнителна договореност
№ 1 към Спогодбата със следното съдържание:
Член 1. Правителството на Република
България предоставя безвъзмездно правото
на ползване върху следните помещения, необходими за функционирането на СИФАМ в
София, за обучението на 150 студенти и за
нуждите на научните изследвания: етаж първи
и втори от сграда с идентификационен номер
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68134.4333.9639.12 в кадастъра и регистъра на
недвижимите имоти на Република България и
с административен адрес: София 1618, ул. Леополд Седар Сенгор № 1 (стар номер УПИ I,
кв. 504 по плана на м. Овча купел – кв. 50),
както и прилежащия терен. Сградата е свързана с електрическата, телефонната и водоснабдяващата системи, които се поддържат
от компетентните организации.
Ч лен 2. Универси тетската агенци я на
Франкофонията поема разноските по ремонта
на помещенията, упоменати в чл. 1, както
и разходите за поддръжка, функциониране
и оборудване, необходими за дейността на
СИФАМ, разположен в споменатите по-горе
помещения, и да заплаща такса битови отпадъци за тях.
Член 3. На СИФАМ се забранява да промен я предназначението на помещени ята,
които са му предоставени по чл. 1, или да
ги дава под наем, частично или изцяло, или
да използва имота за извършване на икономическа дейност.
Член 4. 1. Тази договореност се сключва
за срок от 10 години и може да се прекрати
по взаимно съгласие на договарящите страни.
Този срок се продължава автоматично за нови
10 години, в случай че никоя от договарящите
страни не е отправила писмено предизвестие
до другата страна съгласно т. 2 и т. 3 на настоящия член.
2. Всяка договаряща страна може да денонсира договореността, след като отправи
писмено предизвестие до другата договаряща
страна.
3. Срокът на предизвестие по предходните
параграфи следва да бъде съответстващ на
една учебна година в СИФАМ.
Член 5. Тази допълнителна договореност
е неразделна част от Спогодбата между правителството на Република България, от една
страна, и Международната организация на
Франкофонията и Университетската агенция
на Франкофонията, от друга страна, относно
дейността на Специализирания институт на
Франкофонията за администрация и мениджмънт (СИФАМ) в София.
В случай че горните предложения са приемливи за Международната организация на
Франкофонията, настоящата нота № 04-01394/08.07.2019 г. и нотата-отговор на Международната организация на Франкофонията ще
съставляват Споразумение за изменение на
Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на
Франкофонията относно функционирането на
Франкофонския институт по администрация
и управление (ФИАУ) в София, подписана на
28 август 2002 г. Споразумението за изменение
ще влезе в сила от датата, на която правител-
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ството на Република България уведоми Международната организация на Франкофонията,
че са изпълнени всички вътрешноправни
процедури по влизането му в сила.
Министерството на външните работи на
Република България се ползва от случая, за
да поднови пред Международната организация
на Франкофонията уверенията във високата
си към нея почит.
София, 8 юли 2019 г.
Международна организация на франкофонията
Копие: У
 ниверситетска агенция на франкофонията
Париж

N/Réf: SJ/OAR/SB/20190722-019
Париж, 22 юли 2019 г.
Международната организация на Франкофонията поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република
България и има честта да потвърди получаването на вербална нота № 04-01-394/08.07.2019
от 8 юли 2019 г. на Министерството на външните работи на Република България, чието
съдържание е:
„N 04-01-394/08.07.2019
ВЕРБА ЛН А НОТА
М и н ис т ерс т во т о на вън ш н и т е рабо т и
на Реп у бл и к а Бъ л г ари я под нася свои т е
почитани я на Меж ду народната организация на Франкофонията и има честта да се
позове на проведените консултации между
Министерството на външните работи на
Реп ублика Българи я и Университетската
агенция на Франкофонията, в качеството
им на компетентни органи, упълномощени
да представляват страните по Спогодбата
между правителството на Република България и Меж дународната организация на
Франкофонията относно функционирането на
Франкофонския институт по администрация
и управление (ФИАУ) в София, подписана
на 28 август 2002 г., в сила от 17 февруари
2003 г., както и да се позове на разменената
в хода на преговорите кореспонденция (вербална нота № 04-01-394 от 29 май 2019 г. и
писмо № JPdG/2019-n°-627 от 28 юни 2019 г.)
и постигнатото съгласие за промяна на наименованието на ФИАУ и за по-добро прецизиране на начина на функционирането му
и на правилата за управлението му.
Във връзка с горното от името на правителството на Република България Министер-
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ството на външните работи предлага да се
въведат следните изменения на споменатата
по-горе Спогодба:
1. Наименованието „Франкофонски институт по администрация и управление“ (ФИАУ)
се променя и става: „Специализиран институт на Франкофонията по администрация и
мениджмънт (СИФАМ)“.
1.1. Навсякъде в текста на Спогодбата
наименованието „Франкофонски институт
по администрация и управление“ се заменя
с наименованието „Специализиран институт
на Франкофонията по администрация и мениджмънт“ и съкращението „ФИАУ“ се заменя
със съкращението „СИФАМ“, с изключение
на текста на абзац 2, 3 и 4 на Преамбюла и
на текста на чл. 11, т. 2 на Спогодбата.
2. Заглавието на Спогодбата се променя,
както следва: „Спогодба между правителството на Република България, от една страна,
и Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на
Франкофонията, от друга страна, относно
дейността на Специализирания институт на
Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ) в София“.
3. Преамбюлът на Спогодбата се изменя
и допълва, както следва:
3.1. В абзац 1-ви текстът „Правителството
на Република България и Международната
организация на Франкофонията“ се заменя със
следния текст: „Правителството на Република
България, от една страна, и Международната
организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията, от
друга страна,“.
3.2. В абзац 5-и след думите „необходимостта от“ се вмъкват думите „преименуване на
ФИАУ в СИФАМ и“, думите „при създаването
и“ се заличават и заменят с предлога „в“ и
абревиатурата „ФИАУ“ се заменя със „Специализирания институт на Франкофонията
по администрация и мениджмънт (СИФАМ)“.
4. В началото на точка 1 на член 1-ви на
Спогодбата се добавя изречението: „ФИАУ се
преименува в СИФАМ.“ В точка 1 на член
1-ви на Спогодбата абревиатурата „ФИАУ“
се заменя със „Специализирания институт
на Франкофонията по администрация и мениджмънт (СИФАМ)“.
5. Член 3-ти на Спогодбата се изменя и
допълва, както следва:
5.1. Във второто изречение на ал. (1) изразът
„което завършва“ се заменя с „което може
да завърши“. Текстът на алинея 1 се допълва
със следния текст: „Обученията в СИФАМ се
провеждат по педагогически разработки на
Университети-партньори, които издават дип
ломите. Университетите-партньори са висши
учебни заведения, членове на Университетската агенция на Франкофонията, с акаде-
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мична акредитация именно в държава – член
на Европейския съюз или на Европейската
икономическа общност.“
5.2. Алинея 2 се изменя и допълва, както
следва:
5.2.1. В точка „а“ след думата „допринасяйки“ се добавя думата „именно“, а след думите
„страните от региона“ се добавят думите „на
Централна и Източна Европа, като магистърските програми се определят в интерес
на тези страни;“.
5.2.2. Добавя се нова точка „в“ със следния
текст: „в) да съдейства за разпространението
на френския език и на универсалните ценности
във франкофонското пространство.“
6. Член 4-ти на Спогодбата се изменя,
както следва:
6.1. Алинея 3, съответно т. 1, т. 2 и т. 3 на
същата алинея, се отменят.
6.2. Алинея 4 се отменя.
6.3. Алинея 5 се отменя.
7. Алинея 1 на член 5-и на Спогодбата се
изменя и допълва, както следва:
7.1. Текстът на точка „б“ се заменя със
следния текст: „б) осигурява присъствието на
висококвалифицирани експерти от Република
България, от Централна и Източна Европа и
от франкофонското пространство;“.
7.2. Добавя се нова точка „в“ със следния
текст: „в) поема разходите за възнагражденията
на преподавателите и на административния
персонал на СИФАМ, включително полагащите се застраховки от работодателя;“.
7.3. Добавя се нова точка „г“ със следния
текст: „г) спазва националното законодателство на Република България, свързано с всички
дължими данъци и осигурителни плащания на
наетия български и чуждестранен персонал.“
8. Член 7-и на Спогодбата се изменя и
допълва, както следва:
8.1. На ред първи думите „Действащата
структура“ се заменят с думите „Организационната структура“.
8.2. На ред 4-ти, след думите „президент
на управителния съвет“ се поставя запетая и
се добавят думите: „определен от българската
страна;“.
8.3. На ред 5-и след думата „директор“ се
заличава текстът „чиито функции са уточнени
в устава на института“ и се добавя текстът:
„определен от Университетската агенция на
Франкофонията“, и се поставя точка.
8.4. На нов ред се записва следното изречение: „Функциите на всеки от посочените
по-горе органи се определят в устава на
института.“
9. Текстът на член 8-и на Спогодбата се
заменя със следния текст: „Компетентните
органи по член 1 се договарят за провеждането
на съвещания за преглед на функционирането
на СИФАМ.“
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10. Текстът на член 9-и на Спогодбата се
заменя със следния текст: „Споровете, възникнали между страните по тълкуването или
прилагането на настоящата Спогодба или
на допълнителни договорености към нея, се
уреждат по пътя на преговорите и взаимното
разбирателство.“
11. Създава се Допълнителна договореност
№ 1 към Спогодбата със следното съдържание:
Член 1. Правителството на Република
България предоставя безвъзмездно правото
на ползване върху следните помещения, необходими за функционирането на СИФАМ
в София, за обучението на 150 студенти и
за нуждите на научните изследвания: етаж
първи и втори от сграда с идентификационен номер 68134.4333.9639.12 в кадастъра и
регистъра на недвижимите имоти на Република България и с административен адрес:
София 1618, ул. Леополд Седар Сенгор № 1
(стар номер УПИ I, кв. 504 по плана на м.
Овча купел – кв. 50), както и прилежащия
терен. Сградата е свързана с електрическата,
телефонната и водоснабдяващата системи,
които се поддържат от компетентните организации.
Ч лен 2. Универси тетската агенци я на
Франкофонията поема разноските по ремонта
на помещенията, упоменати в чл. 1, както
и разходите за поддръжка, функциониране
и оборудване, необходими за дейността на
СИФАМ, разположен в споменатите погоре помещения, и да заплаща такса битови
отпадъци за тях.
Член 3. На СИФАМ се забранява да промен я предназначението на помещени ята,
които са му предоставени по чл. 1, или да
ги дава под наем, частично или изцяло, или
да използва имота за извършване на икономическа дейност.
Член 4. 1. Тази договореност се сключва
за срок от 10 години и може да се прекрати
по взаимно съгласие на договарящите страни.
Този срок се продължава автоматично за нови
10 години, в случай че никоя от договарящите
страни не е отправила писмено предизвестие
до другата страна съгласно т. 2 и т. 3 на настоящия член.
2. Всяка договаряща страна може да денонсира договореността, след като отправи
писмено предизвестие до другата договаряща
страна.
3. Срокът на предизвестие по предходните
параграфи следва да бъде съответстващ на
една учебна година в СИФАМ.
Член 5. Тази допълнителна договореност
е неразделна част от Спогодбата между правителството на Република България, от една
страна, и Международната организация на
Франкофонията и Университетската агенция
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на Франкофонията, от друга страна, относно
дейността на Специализирания институт на
Франкофонията за администрация и мениджмънт (СИФАМ) в София.
В случай че горните предложения са приемливи за Международната организация на
Франкофонията, настоящата нота № 04-01-394/
08.07.2019 г. и нотата-отговор на Меж д ународната организация на Франкофонията
ще съставляват Споразумение за изменение на Спогодбата между правителството
на Република България и Международната
организаци я на Франкофони я та от носно
функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ)
в Софи я, подписана на 28 авг уст 2002 г.
Споразумението за изменение ще влезе в
сила от датата, на която правителството на
Република България уведоми Международната организация на Франкофонията, че са
изпълнени всички вътрешноправни процедури
по влизането му в сила.
Министерството на външните работи на
Република България се ползва от случая, за
да поднови пред Международната организация
на Франкофонията уверенията във високата
си към нея почит.
София, 8 юли 2019 г.“
Международната организация на Франкофонията изразява, с настоящата, своето
съгласие със съд ържаниет о на верба лна
нота № 04-01-394/08.07.2019 от 8 юли 2019 г.
на Министерството на външните работи на
Република България, внесена на френски и
български език.
Вербалната нота на № 04-01-394/08.07.2019
о т 8 юл и 2019 г. на Ми н ис т ерс т во т о на
външните работи на Република България и
настоящата вербална нота отговор на Международната организация на Франкофонията
под № SJ/OAR/SB/20190722-019 съставляват
Споразумението за изменение на горепосочената Спогодба. Това Споразумение за
изменение ще влезе в сила от датата, на
която правителството на Република България уведоми Международната организация
на Франкофонията, че са изпълнени всички
вътрешноправни процеду ри по влизането
му в сила.
Международната организация на Франкофонията се ползва от случая, за да поднови
пред Министерството на външните работи на
Република България уверенията във високата
си към нея почит.
Министерство на външните работи
ул. Александър Жендов № 2
1113 София
Република България
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МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ
РАБОТИ

Изх. № 04-01-394/15.08.2019 г.
ВЕРБА ЛН А НОТА
Министерството на външните работи на
Република България поднася своите почитания на Международната организация на
Франкофонията и има честта да се позове
на Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република
България и Международната организация на
Франкофонията относно функционирането на
Франкофонския институт по администрация и
управление (ФИАУ) в София и на разменените
вербални ноти, съставляващи това Споразумение, а именно: нота № 04-01-394/08.07.2019
от 8 юли 2019 г. на МВнР и нота N/Réf: SJ/
OAR/SB/20190722-019 от 22 юли 2019 г. на
МОФ, както и да информира за установена
техническа грешка, водеща до различие в
българската и френската езикови версии на
т. 5.1 от Споразумението.
Във връзка с горното Министерството на
външните работи на Република България
предлага да се въведат следните поправки в
сключеното Споразумение:
В началото на т. 5.1 от българския вариант на Споразумението се добавя следното:
„В първото изречение на алинея 1 на член 3 от
френския текст на Спогодбата думите „mastère
spécialisé“ се заменят с думата „master“.“.
В т. 5.1 от френския вариант на Споразумението след думите „l'article 3“ се добавят
думите: „du texte français“.
В случай че горните предложения за корекция на т. 5.1 от Споразумението са приемливи за Международната организация на
Франкофонията, настоящата нота № 04-01-394/
15.08.2019 от 15 август 2019 г. и нотата-отговор на Международната организация на
Франкофонията ще съставляват неразделна
част от Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република
България и Международната организация на
Франкофонията относно функционирането на
Франкофонския институт по администрация
и управление (ФИАУ) в София, подписана
на 28 август 2002 г.
Министерството на външните работи на
Република България се ползва от случая, за
да поднови пред Международната организация
на Франкофонията уверенията във високата
си към нея почит.
София, 15 август 2019 г.
Международна организация на франкофонията
Копие: Университетска агенция на франкофонията
Париж

N/Réf: SJ/OAR/SB/20190903-010
Париж, 5 септември 2019 г.
Международната организация на Франкофонията поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Република
България и има честта да потвърди получаването на вербална нота № 04-01-394/15.08.2019
от 15 август 2019 г. на Министерството на
външните работи на Република България,
чието съдържание е:
„Изх. № 04-01-394/15.08.2019 г.
ВЕРБА ЛН А НОТА
Министерството на външните работи на
Република България поднася своите почитания на Международната организация на
Франкофонията и има честта да се позове
на Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република
България и Международната организация на
Франкофонията относно функционирането на
Франкофонския институт по администрация и
управление (ФИАУ) в София и на разменените
вербални ноти, съставляващи това Споразумение, а именно: нота № 04-01-394/08.07.2019
от 8 юли 2019 г. на МВнР и нота N/Réf: SJ/
OAR/SB/20190722-019 от 22 юли 2019 г. на
МОФ, както и да информира за установена
техническа грешка, водеща до различие в
българската и френската езикови версии на
т. 5.1 от Споразумението.
Във връзка с горното Министерството на
външните работи на Република България
предлага да се въведат следните поправки в
сключеното Споразумение:
В началото на т. 5.1 от българския вариант на Споразумението се добавя следното:
„В първото изречение на алинея 1 на член 3 от
френския текст на Спогодбата думите „mastère
spécialisé“ се заменят с думата „master“.“.
В т. 5.1 от френския вариант на Споразумението след думите „l'article 3“ се добавят
думите: „du texte français“.
В случай че горните предложения за корекция на т. 5.1 от Споразумението са приемливи за Международната организация на
Франкофонията, настоящата нота № 04-01-394/
15.08.2019 от 15 август 2019 г. и нотата-отговор на Международната организация на
Франкофонията ще съставляват неразделна
част от Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република
България и Международната организация на
Франкофонията относно функционирането на
Франкофонския институт по администрация
и управление (ФИАУ) в София, подписана
на 28 август 2002 г.
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Министерството на външните работи на
Република България се ползва от случая, за
да поднови пред Международната организация
на Франкофонията уверенията във високата
си към нея почит.
София, 15 август 2019 г.“
Международната организация на Франкофонията изразява, с настоящата, своето
съгласие с предложенията за корекция на
т. 5.1 от Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република
България и Международната организация на
Франкофонията относно функционирането на
Франкофонския институт по администрация
и управление (ФИАУ) в София, сключено
чрез размяна на вербални ноти, а именно:
нота № 04-01-394/08.07.2019 от 8 юли 2019 г.
на Министерството на външните работи на
Република България и нота N/Réf: SJ/OAR/
SB/20190722-019 от 22 юли 2019 г. на Международната организация на Франкофонията.
Вербалната нота № 04-01-394/15.08.2019
от 15 август 2019 г. на Министерството на
външните работи на Република България и
настоящата вербална нота отговор N/Réf:
SJ/OA R /SB/20190903 - 010 о т 5 сеп т ем ври
2019 г. на Международната организация на
Франкофонията съставляват неразделна част
от Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република
България и Международната организация на
Франкофонията относно функционирането на
Франкофонския институт по администрация
и управление (ФИАУ) в София, подписана
на 28 август 2002 г.
Международната организация на Франкофонията се ползва от случая, за да поднови
пред Министерството на външните работи на
Република България уверенията във високата
си към него почит.
Министерство на външните работи
ул. Александър Жендов № 2
1113 София
Република България
887

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията и дейността
на Национа лни я осиг у ри те лен инс ти т у т
(обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм., бр. 87 от
2014 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 г.; изм.,
бр. 22 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2018 г.;
изм., бр. 98 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 38
от 2019 г.)
§ 1. В глава трета се създава раздел Vв:
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„Раздел Vв
Експерт по мрежова и информационна
сигурност
Чл. 13в. (1) Експертът по мрежова и информационна сигурност е на пряко подчинение
на управителя на НОИ.
(2) Експертът по мрежова и информационна сигурност:
1. ръководи дейностите, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, и целите, заложени в
политиката на НОИ;
2. участва в изготвянето на политиките и
документираната информация;
3. следи за спазването на вът решните
правила за всяка дейност, свързана с администрирането, експлоатацията и поддръжката
на хардуер и софтуер, и за прилагането на
законите, подзаконовите нормативни актове, стандартите, политиките и правилата за
мрежовата и информационната сигурност;
4. консултира управителя на НОИ във
връзка с информационната сигурност;
5. ръководи периодичните оценки на рисковете за мрежовата и информационната
сигурност;
6. периодично (не по-малко от веднъж в
годината) изготвя доклади за състоянието на
мрежовата и информационната сигурност и
ги представя на управителя на НОИ;
7. координира обученията, свързани с мрежовата и информационната сигурност;
8. организира проверки за актуалността
на плановете за справяне с инцидентите и
плановете за действия в случай на аварии,
природни бедствия или други форсмажорни
обстоятелства; анализира резултатите от тях
и организира изменение на плановете, ако е
необходимо;
9. поддържа връзки с други администрации,
организации и експерти, работещи в областта
на информационната сигурност;
10. следи за акуратното водене на регистъра
на инцидентите;
11. уведомява за инциденти съответния
секторен екип за реагиране на инциденти с
компютърната сигурност в съответствие с
изискването на действащото законодателство;
12. организира анализ на инцидентите с
мрежовата и информационната сигурност за
откриване на причините за тях и предприемане на мерки за отстраняването им с цел
намаляване на еднотипните инциденти и
намаляване на загубите от тях;
13. следи за актуализиране на използвания
софтуер и фърмуер;
14. следи за появата на нови киберзаплахи
(вируси, зловреден код, спам, атаки и др.) и
предлага адекватни мерки за противодействието им;
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15. организира тестове за откриване на
уязвимости в информационните и комуникационните системи и предлага мерки за
отстраняването им;
16. организира и сътрудничи при провеждането на одити, проверки и анкети и при
изпращането на резултатите от тях на съответния национален компетентен орган;
17. предлага санкции за лицата, нарушили
мерките за мрежовата и информационната
сигурност.“
§ 2. Приложението към чл. 9, ал. 4 „Численост на персонала на Националния осигурителен институт“ се изменя така:
„Приложение
към чл. 9, ал. 4
Численост на персонала на Националния
осигурителен институт
Национален осигурителен институт – общо 3467
в това число:
Централно управление
397
в това число:
Управител
1
Подуправител
1
Главен секретар
1
Инспекторат
10
Дирекция „Вътрешен одит“
10
Дирекция „Сигурност“
16
Длъжностно лице по защита на данните
1
Служител по сигурността на информацията
1
Експерт по мрежова и информационна
сигурност
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
165
Специализирана администрация
189
Териториални поделения
3070“

913

Председател на Надзорния съвет:
Стефан Василев

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Комисията за
регулиране на съобщенията и на нейната
администрация (ДВ, бр. 51 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 9 т. 3 се изменя така:
„3. изпълнява друга служебна работа, за
която останалите членове на комисията са
предварително уведомени.“
§ 2. В чл. 10, ал. 1 след думата „решения“
се добавя „и протоколни решения“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Администрацията е организирана в
1 дирекция обща администрация, Главна
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дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“ и 3 дирекции специализирана
администрация, служител по сигурността
на информаци ята, финансов конт рольор,
звено за вът р ешен од и т и и нспек т орат.
В дирекциите могат да се създават отдели, а
в отделите – сектори.
(4) Общата численост на комисията и на
нейната администрация е 255 щатни бройки.
Числеността на администрацията е разпределена, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Главен секретар
Финансов контрольор
Звено за вътрешен одит
Служител по сигурността на информацията
Инспекторат
Обща администрация
Дирекция „Финансови и административни дейности“
Специализирана администрация
Главна дирекция „Мониторинг и контрол на съобщенията“
Дирекция „Правнa“
Дирекция „Управление на ограничен
ресурс“
Дирекция „Регулиране“

1
1
2
1
3
57
73
24
46
42 “

§ 4. Наименованието на раздел III се изменя така:
„Служител по сигурността на информацията,
финансов контрольор, звено за вътрешен одит
и Инспекторат“.
§ 5. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. (1) Инспекторатът е на пряко
подчинение на председателя на комисията и
го подпомага при осъществяване на контролните му функции по отношение дейността на
администрацията в комисията.
(2) Инспек торат ът извършва п роверк и
по утвърден от председателя годишен план,
както и извънпланови проверки по нареждане
на председателя за всеобхватно, обективно,
безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки
за тяхното разрешаване с цел:
1. п редот вратяване и отст ран яване на
нарушения при функционирането на администрацията;
2. подобряване работата на администрацията;
3. превенция на корупцията.
(3) Инспекторатът изпълнява контролните
си функции, като:
1. извършва общи, специализирани, тематични, планови, извънпланови и последващи
проверки на структури, дейности и процеси
по осъществяване на админист ративната
дейност в комисията;
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2. изследва риска от корупция и предлага
мерки за ограничаване на установени уязвими точки;
3. съби ра и ана лизи ра информац и я и
извършва проверки по своя инициатива за
установяване на нарушения, възможни проя
ви на корупция и неефективна работа на
администрацията;
4. извършва проверки по сигнали и предложения срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията на комисията;
5. проверява спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работа от служителите
на администрацията на комисията;
6. прави предложения до председателя на
комисията за образуване на дисциплинарни
производства при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Кодекса за
етично поведение на служителите в комисията;
7. осъществява контрол и извършва проверки за установяване конфликт на интереси по
реда, определен в Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество;
8. участва в разработването на проекти и
прави предложения за нови или за изменение
на вътрешноведомствени актове, регламентиращи организацията на работа и дейността
на администрацията на комисията;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители на комисията;
10. осъществява и други дейности, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
председателя на комисията.
(4) Инспекторатът предоставя ежегоден
отчет на председателя на комисията за резултатите от контролните си функции.“
§ 6. В чл. 20 се създават т. 24 – 31:
„24. организиране и осигуряване участие
то на представителите от КРС в прояви в
страната и в чужбина;
25. организиране и осъществяване на протоколните дейности и участие в изготвяне на
протоколната кореспонденция на председателя
и комисията;
26. организиране на протоколни и работни срещи, събития, конференции, брифинги,
пресконференции и др.;
27. осигуряване на дейностите по видеонаблюдение и контрол на достъпа за нуждите
на комисията;
28. планиране, координиране и провеждане на информационната и комуникационната политика на комисията и осигуряване
публичност и прозрачност на дейността на
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комисията, като се организира ефективна
комуникация с медиите, обществеността и
заинтересованите страни;
29. организиране на всички медийни изяви
на председателя на комисията и предоставянето на информация за дейността на КРС;
30. организиране на информационни кампании, свързани с популяризиране дейността
на комисията;
31. актуализиране на новините на интернет
страницата на КРС.“
§ 7. В чл. 21, ал. 1 думите „Контрол на
съобщенията“ се заменят с „Мониторинг и
контрол на съобщенията“.
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 22. Главна дирекция „Мониторинг
и контрол на съобщенията“ осигурява дейностите по:“.
2. Създават се т. 23 – 27:
„23. подпомагане участието в дейността на
ръководните органи и работните структури на
специализираните международни, регионални
и европейски организации;
24. участие в изготвянето на становища
и на официални позиции на комисията по
проекти на международни документи;
25. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на
стратегията на комисията и в изготвянето на
годишен доклад на комисията;
26. участие в изготвянето на двустранни и
многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции
и организации и проследяване изпълнението
на поетите ангажименти;
27. участие в обмена на информация с
европейските и международните институции,
както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.“
§ 9. Член 23 се отменя.
§ 10. В чл. 24 се създават т. 23 – 28:
„23. организиране, координиране и планиране дейностите по провеждане на обществените поръчки;
24. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на
стратегията на комисията и в изготвянето на
годишен доклад на комисията;
25. подпомагане участието в дейността на
ръководните органи и работните структури на
специализираните международни, регионални
и европейски организации;
26. участие в изготвянето на становища
и на официални позиции на комисията по
проекти на международни документи;
27. участие в изготвянето на двустранни и
многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции
и организации и проследяване изпълнението
на поетите ангажименти;
28. участие в обмена на информация с
европейските и международните институции,
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както и с организации, регулаторни органи,
институции, стандартизационни институти
и др.“
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Управление на ограничен ресурс“ осигурява дейностите по:“.
2. Създават се т. 22 – 36:
„22. изготвяне и актуализиране на регулаторната политика за ползването на номера,
адреси и имена за осъществяване на електронни съобщения;
23. изготвяне, промяна и хармонизация на
Националния номерационен план (ННП) в
съответствие с европейските изисквания, използването на нови технологии и оптимизация
на използваното номерационно пространство;
24. предоставяне и отнемане на номера
от ННП чрез издаване, изменение, допълнение, прехвърляне, спиране, прекратяване
или отнемане на разрешения за ползване на
номера и адреси;
25. поддържане на публични регистри на
предприятията, които имат разрешения за
ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера и на предоставените
за ползване на предприятията номера, адреси
и имена;
26. предоставяне от международни организации на номера, адреси и имена за електронните съобщения в Република България;
27. осигуряване на възможност за преносимост на номерата;
28. изпълнение на функциите на национален
надзорен орган в областта на удостоверителните услуги в съответствие със ЗЕДЕУУ и
Регламент (ЕС) № 910/2014;
29. създаване, поддържане и публикуване
на националния доверителен списък на лицата, предоставящи удостоверителни услуги
и квалифицирани удостоверителни услуги,
съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) № 910/2014;
30. подпомагане участието в дейността на
ръководните органи и работните структури на
специализираните международни, регионални
и европейски организации;
31. участие в изготвянето на становища
и на официални позиции на комисията по
проекти на международни документи;
32. участие в изготвянето на двустранни и
многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции
и организации и проследяване изпълнението
на поетите ангажименти;
33. участие в обмена на информация с
европейските и международните институции,
както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.;
34. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на
стратегията на комисията и в изготвянето на
годишен доклад на комисията;
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35. изготвяне на проекти на подзаконови
нормативни актове, предвидени в ЗЕС и
ЗЕДЕУУ;
36. изготвяне на становища по проекти на
документи на национално и европейско ниво,
засягащи дейността на дирекцията.“
§ 12. Член 26 се отменя.
§ 13. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 27. Дирекция „Регулиране“ осигурява
дейностите по:“.
2. В т. 3 накрая се добавя „и тяхната
нотификация пред Европейската комисия в
съответствие с нормативните изисквания“.
3. Създават се т. 23 – 37:
„23. проучване и прилагане на добрите
регулаторни практики в областта на електронните съобщения и пощенските услуги;
24. регулиране на условията за взаимно
свързване и достъп, включително достъп до
физическа инфраструктура, осигуряване на
свързаност между потребителите от „край до
край“ и качеството на електронните съобщителни услуги чрез:
а) проследяване на тенденциите в развитието на нови технологии, използвани при
предоставяне на електронни съобщителни
мрежи и услуги; проучване на техническите
аспекти при осъществяване на достъп и взаимно свързване с цел определяне на подходящи регулаторни мерки, включително при
извършване на анализ на съответните пазари;
б) изготвяне на предложения за задължителни указания по типови предложения за
взаимно свързване и достъп;
в) оказване на съдействие или даване на
задължителни указания в случай на спор
между предприятия, предоставящи електронни
съобщителни мрежи и/или услуги;
25. събиране на информация за пробиви в
сигурността или нарушаване на целостта на
електронните съобщителни мрежи, които са
оказали значително въздействие върху функционирането на мрежите или услугите; изготвяне
на годишен доклад до Европейската агенция
за мрежова и информационна сигурност с
обобщена информация за настъпилите пробиви
в сигурността или нарушаване на целостта на
електронните съобщителни мрежи;
26. осигуряване на наблюдение, контрол и
анализ на изпълнението на определените в
Регламент (ЕС) № 2015/2120 задължения на
предприятията за предоставяне на достъп до
отворен интернет, свързани с качеството на
предоставяната услуга „достъп до интернет“
и прилаганите мерки за управление на трафика в мрежите; изготвяне и публикуване
на годишни доклади относно изпълнението
на посочените задължения и предоставянето
на тези доклади на Европейската комисия и
Органа на европейските регулатори в областта
на електронните съобщения;
27. изпълнение на функциите на комисият а
като национална организация по стандарти-
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зация пред Европейския институт за стандартизация в далекосъобщенията (EТSI), в
т.ч. организиране на обществено допитване
за проекти на EТSI стандарти и въвеждане
на публикуваните стандарти като български;
изготвяне на годишен доклад към EТSI; участие в работата на техническите комитети по
стандартизация към Българския институт по
стандартизация;
28. осигуряване на публикуването на техническите спецификации на интерфейсите за
мрежов достъп съгласно Директива 2008/63/
ЕО на Комисията от 20 юни 2008 г. относно
конкуренцията на пазарите на крайни далекосъобщителни устройства от предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и услуги;
29. изпълнение на дейностите по прилагане
на Регламент (ЕС) 2018/644 на Европейския
парламент и на Съвета от 18 април 2018 г.
относно услугите за трансгранична доставка
на колетни пратки;
30. оказване на съдействие, даване на
задължителни указания, изготвяне на становища и участие при решаване на спорове в
съответствие с предвиденото съгласно ЗЕС,
ЗПУ и ЗЕСМФИ;
31. подпомагане участието в дейността на
ръководните органи и работните структури на
специализираните международни, регионални
и европейски организации;
32. участие в изготвянето на становища
и на официални позиции на комисията по
проекти на международни документи;
33. участие в изготвянето на двустранни и
многостранни споразумения за сътрудничество с други регулаторни органи, институции
и организации и проследяване изпълнението
на поетите ангажименти;
34. участие в обмена на информация с
европейските и международните институции,
както и с организации, регулаторни органи, институции, стандартизационни институти и др.;
35. участие в изготвянето, осъвременяването и отчитането на изпълнението на
стратегията на комисията и в изготвянето на
годишен доклад на комисията;
36. изготвяне на проекти на подзаконови
нормативни актове, предвидени в ЗЕС, ЗПУ
и ЗЕСМФИ;
37. изготвяне на становища по проекти на
документи на национално и европейско ниво,
засягащи дейността на дирекцията.“
Заключителни разпоредби
§ 14. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
§ 15. Правилникът е приет с Решение № 21
от 9.01.2020 г. на основание чл. 28, ал. 3 от
Закона за електронните съобщения.
Председател:
Иван Димитров
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БРОЙ 8

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране
и отчитане чрез фискални устройства на
продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им
и изисквания към лицата, които извършват
продажби чрез електронен магазин (обн., ДВ,
бр. 106 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 79 от
2007 г., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48
и 64 от 2011 г., бр. 7, 27, 54, 78 и 102 от 2012 г.,
бр. 40 от 2013 г.; Решение № 5079 от 2013 г.
на ВАС на Република България – бр. 93 от
2013 г.; бр. 111 от 2013 г., бр. 14, 44, 49, 54,
66 и 83 от 2015 г.; Решение № 6046 от 2015 г.
на ВАС на Република България – бр. 83 от
2015 г.; бр. 84 от 2015 г., бр. 44 и 76 от 2017 г.,
бр. 80 от 2018 г., бр. 10, 26, 52 и 75 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1:
1. В ал. 1 се създава т. 9:
„9. формата и съдържанието на документите, условията, редът и начинът за издаването
им, както и задълженията за предаване на
данни при неприсъствено плащане с кредитна
или дебитна карта.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 2. В чл. 2, а л. 1 след д у мите „електронен магазин“ се поставя запетая и се
добавя „неприсъствено плащане с кредитна
или дебитна карта“, а думите „86 и 87“ се
заменят с „86, 87 и 96“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато плащането се извършва чрез пощенски
паричен превод, на клиента се предоставя
хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26,
ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.“
2. Създава се ал. 1а:
„(1а) Допуска се да не се издава фискален
или системен бон по ал. 1, при условие че на
клиента се предоставя документ, съдържащ
най-малко информацията по чл. 52о, ал. 1,
т. 1 и 5, както и идентификационни данни
на търговеца, в следните случаи:
1. при плащане по продажба на комунални и други абонаментни услуги с повтарящо
се изпълнение и плащането се извършва
неп рис ъ с т вено с к р ед и т на и л и деби т на
карта или друг картово базиран платежен
инструмент чрез даване на предварително
съгласие от страна на клиента на доставчика
на платежни услуги да нарежда плащането,
предоставяйк и му данните за платеж ни я
инструмент с тази цел;
2. при внасяне на пари по платежна сметка
чрез дебитна или кредитна карта, при условие
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че ПОС терминалът е свързан с платежна
сметка на доставчика на платежни услуги
и е разположен в обект на доставчика на
платежни услуги, при когото е открита и
платежната сметка на лицето по ал. 1.“
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Лице, което извършва продажби на
стоки или услуги чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, с
изключение на услуги по обмяна на валута, е длъжно да регистрира и отчита всяка
продажба:
1. чрез ФУВАС, като фискалният бон,
регистриращ прода жбата, се визуализира
само на дисплей, без да се издава хартиен
документ, или
2. чрез фискално устройство по чл. 2,
ал. 2, т. 2, което се вгражда в автомата, като
фискалният бон, регистриращ продажбата,
се издава на хартиен носител.“
4. В ал. 9 след думите „продажби на услуги“
се добавя „по обмяна на валута“, а думите
„с изключение на услугите с развлекателен
характер,“ се заличават.
5. Създава се ал. 17:
„(17) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен
магазин, може да регистрира и отчита тези
прода жби вместо с фиска лен или системен бон чрез документ за регистриране на
продажбата, който не е издаден от ФУ или
ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено
плащане с кредитна или дебитна карта и
при условие че:
1. софт уерът/софт уерите за управление
на продажбите, отговаря/т на изискванията
по чл. 52с; и
2. за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и
дебитна карта, и не приема други плащания,
изискващи издаването на фискален/системен
бон; и
3. чрез софтуера/софтуерите по т. 1 не се
управляват други продажби, извън продажбите по т. 2.“
§ 4. В глава първа се създава чл. 7б:
„Чл. 7б. Не се допуска лице по чл. 3 да
извършва продажби на стоки/услуги чрез
автомат на самообслужване с електрическо
захранване при прекъсната връзка между
автомата на самообсл у ж ване и ФУ ВАС/
фискален принтер.“
§ 5. В чл. 10 се създават ал. 14 и 15:
„(14) При изпитване на ФУ/ИАСУТД междуведомствената комисия по ал. 5 съставя
протокол в три еднообразни екземпляра – по
един за органите на НАП, на БИМ и един за
лицето по чл. 3. Форматът и структурата на
протокола се определят със съвместна заповед
на председателя на БИМ и изпълнителния
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директор на НАП. Заповедта и образец на
протокола за изпитване се публикуват на
интернет страниците на БИМ и НАП.
(15) Софтуер за управление на продажбите, част от автомат на самообслужване с
електрическо захранване или от автомат за
обмяна на валута, ФУ на който е изпитан
съгласно ал. 1, т. 1 или т. 5 и софт уерът
работи ведно с вградено в автомата ФУ,
следва да отговаря на изискванията на т. 2
и 4 от приложение № 29. За този софтуер
не се прилагат разпоредбите на глава седма
„б“ и глава седма „в“, като вписването в
публичния регистър на одобрените типове
по чл. 10, ал. 9, т. 1 се смята за включване
на софтуера в списъка по чл. 52б, ал. 6.“
§ 6. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Действията на комисията по чл. 10, ал. 5
се извършват в присъствието на лицето по
чл. 3, на производителя/вносителя на ЕСФП
или на техни представители.“
2. В ал. 7 след думите „одобрена ЕСФП“
се добавя „или добавено към ЕСФП ново
средство за измерване“.
3. Създава се ал. 11:
„(11) При започване на изпитвания на
ЕСФП в реални условия или изпитване на
добавено ново средство за измерване към
ЕСФП в обект, в който не е започната дейност,
въвеждането в експлоатация и регистрацията
на ЕСФП в НАП се извършват в присъствието на междуведомствената комисия по
чл. 10, ал. 5. Комисията съставя протокол
съгласно приложение № 6 в три еднообразни
екземпляра – по един за органите на НАП,
на БИМ и един за лицето по чл. 3, който се
съхранява в обекта. След издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП по реда
на чл. 11 или допълнение към издаденото
свидетелство за одобряване производителят
на ЕСФП предприема действия по ал. 7, след
което лицето по чл. 3 подава заявление за
първоначална проверка на ЕСФП по реда
на чл. 16а, ал. 1.“
§ 7. В чл. 15, ал. 1 т. 15 се изменя така:
„15. при необходимост и при поискване
от лице по чл. 3 или от контролни органи на НАП и БИМ да оказва съдействие,
включително и за разчитане на КЛЕН и за
записване на съдържащата се информация в
структуриран вид на електронен носител;“.
§ 8. В чл. 16, ал. 1 думата „удостоверение“
се заменя с „разрешение“.
§ 9. В чл. 16а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „14-дневен“ се заменят
с „30-дневен“.
2. Създава се нова ал. 7:
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„(7) При извършване на ремонтни дейности
на обекта, обслужван от ЕСФП, налагащи
преместване на системата (в цялост или на
отделни компоненти), преди преместването,
лицето по чл. 3 писмено уведомява за това
обстоятелство НАП и БИМ, като посочва
нача лна и к ра йна дата на п ремес т ва нето на ЕСФП. Когато в хода на работите
е необходимо нару шаване/премахване на
пломба, до извършване на проверката по
ал. 6, ЕСФП може да работи със сервизни
пломби, удостоверяващи извършването на
ремонта от лице, регистрирано в БИМ като
фирма за техническо обслужване и ремонт
на посочения тип ЕСФП, или е лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт
на средството за измерване. След приключване на ремонтните дейности и връщане на
ЕСФП в обекта лицето по чл. 3 уведомява
НАП за преместване на системата и подава
заявление за проверка на ЕСФП в БИМ по
реда на чл. 16а, ал. 6.“
3. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
§ 10. В чл. 18, ал. 5 след думата „получено“ се добавя „и отпечатано“ и се създава
изречение второ: „Допуска се потвърждението
за успешна регистрация в НАП на ИАСУТД
да не се отпечатва, като в този случай генерираният системен бон без отпечатване се
записва в КЛЕН.“
§ 11. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) При промяна на първоначално подадените регистрационни данни в НАП за
търговския обект, в деня на настъпване на
промяната, лицето по чл. 3 отразява и в
заглавната част на фискални я/системни я
бон променените данни за търговския обект
и ч рез фиска л но т о ус т ройс т во/ И АС У ТД
изп ра ща с ъобщен ие к ъм Н А П с ъгласно
приложение № 17.“
§ 12. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. задължително при прекратяване на дейността на търговски обект/и, стопанисван/и
от лице по чл. 3, използващо ИАСУТД.“
2. Създава се ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 1, т. 4 не по-късно
от 3 дни преди прекратяване на дейността
на обекта/ите лицето по чл. 3, използващо
ИАСУТД, подава уведомление писмено или
по електронен път в НАП.“
§ 13. В чл. 25, ал. 7 думите „отпечатване
на боновата лента“ се заменят с „генериране
на записите в КЛЕН“.
§ 14. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 4 се отменя.
2. Създава се ал. 2а:
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„(2а) Всяко лице по чл. 3, ал. 2 е длъжно
да изпраща по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис
информаци я на Н А П по ред, начин и с
формат на данни, определени от изпълнителния директор, за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец,
в срок до 20-о число на следващия месец.
Информацията се подава обобщено по административни области, на територията на
които са разположени обектите на лицето
по чл. 3, ал. 2.“
3. Създава се ал. 9:
„(9) В случаите по ал. 1, т. 15 и ал. 7 се
допуска номерът и датата на фактурата да се
съдържат във фискалния/системния бон като
свободен текст, като в тези случаи задължително се програмира артикул/департамент
„По фактура“ или „Плащане по фактура“.“
§ 15. В чл. 27 се създава ал. 4:
„(4) При работа с ЕСФП и извършване на
зареждания на пропан-бутан в бутилки за
битови нужди от електронни везни същите
се регистрират и отчитат в данъчна група
„Б“, като зареденото количество гориво се
отчита в килограми. Тези продажби се програмират в ЕСФП в отделен департамент.“
§ 16. В чл. 29 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след абревиатурата „ФУ“
се поставя нак лонена черта и се добавя
„ИАСУТД“ и се създава изречение второ:
„Когато доверителят не е задължено лице
по чл. 3 във връзка с чл. 4 и 5 и довереникът за собствените си продажби също не е
задължено лице, довереникът не е длъжен
да регистрира и отчита чрез ФУ/ИАСУТД
продажбите, които извършва от името на
доверителя.“
2. В ал. 3 след абревиатурата „ФУ“ се поставя наклонена черта и се добавя „ИАСУТД“.
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Фискални бонове, издавани във връзка
с извършени операции по ал. 1, се приключват с въвеждане на вид плащане „Вътрешно
обслужване“.“
§ 18. В чл. 31 се създават ал. 9 и 10:
„(9) Когато по разпореждане на държавен
контролен орган или въз основа на резултати от анализ в акредитирана лаборатория
се извършва изтегляне на стока от пазара,
лицето по чл. 3 у ведом ява своевременно
НАП за това обстоятелство, като посочва
периода и документа (заповед, протокол и
др.), въз основа на който се изтегля стоката.
(10) В случаите по ал. 9, когато на клиента
се възстановяват пари в брой при връщане
на стоката, се допуска да се извърши сторно
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операция чрез ФУ/ИАСУТД, без да е наличен
фискалният/системният бон за продажбата.
В този случай:
1. вместо номер на фискалния/системния
бон се посочват цифрови символи „9“, съоб
разно функционалността на устройството/
системата, а вместо дата и час на издаване
на фискалния/системния бон се посочват
текущата дата и час;
2. вместо индивидуалния номер на фискалната памет от фискалния бон, по който
се извършва сторно операцията, съответно
индивидуалния номер на ИАСУТД от системния бон, по който се извършва сторно
операцията, се посочва индивидуален номер
на фискалната памет на устройството, на
което се извършва сторно операцията, или
индивидуален номер на ИАСУТД, на която
се извършва сторно операцията;
3. вместо уникален номер на продажбата,
по която се извършва сторно операция, се
посочва уникален номер на продажбата от
вида ХХ000000-0000-0000000, където първите два символа са съобразно буквения
идентификатор на фискалното устройство,
а останалите са нули.“
§ 19. В чл. 36, ал. 1, т. 5 след думата „нивомерната“ се добавя „измервателна“.
§ 20. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Всяко фискално устройство, включително вградено в автомат на самообслужване,
както и ИАСУ ТД генерират автоматично
пълен дневен финансов отчет с нулиране
и запис във фискалната памет и в К ЛЕН в
23:59:59 часа за всеки календарен ден (от 0:00
до 24:00 часа), през който в устройството са
регистрирани продажби/сторно или служебно
въведени операции, в следните случаи:
1. когато не е генериран или отпечатан дневен финансов отчет за деня преди
23:59:59 часа; или
2. когато е генериран или отпечатан дневен
финансов отчет за деня преди 23:59:59 часа
и след генерирането му/отпечатването му
в устройството са регистрирани продажби/
сторно или служебно въведени операции.“
2. Създава се ал. 1а:
„(1а) В сл у ча и т е по а л. 1, когат о устройството/системата е в неработен режим
(изк лючено) или е отворен неприк лючен
фискален/системен бон при настъпване на
часа за автоматично генериране на отчета,
дневен финансов отчет се генерира веднага
след включването на устройството/системата или приключване на бона, като датата
на отчета следва да отговаря на датата, на
която последно са регистрирани продажби/
сторно операции или слу жебно въведени
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суми. Отвореният фискален/системен бон
се отпечатва и записва в КЛЕН с датата и
часа на отварянето му.“
3. Създава се ал. 1б:
„(1б) Лице по чл. 3, използващо ЕСФП,
отпечатва пълен дневен финансов отчет с
н улиране и запис във фиска лната памет
за всеки ден, през който в ЕСФП са регистрирани продажби/сторно операции и/или
зареждания на течни горива, с изключение
на продажби на течни горива във/от обекти,
които са изцяло на самообслужване. При
продажби на течни горива във/от обекти,
които са изцяло на самообслужване, дневният
финансов отчет се генерира по реда на ал. 1.“
4. В ал. 9 навсякъде след думата „нивомерната“ се добавя „измервателна“.
5. Създава се ал. 11:
„(11) Отпечатаните служебни бонове от
ЕСФП, съдържащи получените от сървъра
на НАП съобщения за доставката по документ и по нивомерна измервателна система,
съгласно приложение № 17 се съхраняват в
книгата по ал. 5 на страницата на съответния ден, за който се отнасят. При ЕСФП в
обекти, които са изцяло на самообслужване,
служебните бонове се съхраняват на адреса
на кореспонденция на лицето по чл. 3.“
§ 21. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 6:
„(6) Лице, извършващо продажби/зареждания на течни горива от ЕСФП в обекти, които
са изцяло на самообслужване, съхранява:
1. в търговския обект – копие на свидетелство за регистрация и кочана с касовите
бележки, предназначен за използване в случаите по чл. 36 и 36а;
2. на адреса за кореспонденция – оригинал
на свидетелство за регистрация и паспорта
на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14,
ал. 3 и чл. 50, ал. 6 и КЛЕН.“
2. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 22. В чл. 49б се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо накрая се добавя „или във вид на файл с формат XML,
структурата на който се публикува на интернет страницата на НАП или импортиран
файл във формат XML“.
2. В ал. 2, изречение първо накрая се добавя „или във вид на файл с формат XML,
структурата на който се публикува на интернет страницата на НАП или импортиран
файл във формат XML“.
§ 23. В чл. 51 навсякъде ду мите „ФУ/
ИАСУТД“ се заменят с „ФУ“.
§ 2 4 . В гл а в а с ед м а „г “ с е с ъ з д а в ат
чл. 52о – 52у:
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„Чл. 52о. (1) Лицето по чл. 3, ал. 17 е
длъжно да регистрира и отчита продажбата на стоки или услуги при неприсъствено
плащане с кредитна или дебитна карта чрез
издаване на документ за регистриране на
продажбата, който трябва да бъде четим и
да съдържа най-малко следните реквизити:
1. наименование, номер и дата на документа; номерът на документа трябва да
е 10-разряден, да нараства възходящо със
стъпка 1 за всяка продажба и да съдържа
само арабски цифри; номерът трябва да е
уникален за цялата дейност на електронния
магазин и търговеца;
2. данни за лицето по чл. 3, ал. 17; за
юридическите лица и едноличните търгов
ци – наименование, ЕИК, седалище и адрес
на управление, електронен адрес или телефон; за физическите лица – имена, адрес, на
който се упражнява дейността, електронен
адрес или телефон;
3. уникален номер на клиентската поръчка;
4. р еф ер ен т ен номер на фи на нс оват а
трансакция;
5. наименование на стоката/услугата, код
на данъчна група, количество и стойност
по видове закупени стоки/услуги, единична
цена, обща сума за плащане и начин/и на
плащане;
6. двумерен баркод (QR код) съгласно
приложение № 18а, съдържащ информация за
продажбата – номера, получен от НАП при
подаване на информация по чл. 52р съгласно
приложение № 33, дата и час на продажбата
в софтуера на електронния магазин, референтен номер на финансовата трансакция,
сума на продажбата и уникален номер на
клиентската поръчка в електронния магазин.
(2) Когато за продажбата е издадена фактура, съдържаща информацията по ал. 1, т. 5,
се допуска в документа да се посочи номер
и дата на фактурата вместо информацията
по ал. 1, т. 5.
(3) Когато за продажбата е издадена фактура, се допуска да не се издава документ по
ал. 1, ако във фактурата се съдържат данните
по ал. 1, т. 3 – 6.
(4) Лицето по чл. 3, ал. 17 трябва да осигури еднозначна идентификация на всяка
продажба от всеки електронен магазин.
(5) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да
предостави по електронен път на клиента
така издадения документ при извършване на
плащането с дебитна или кредитна карта/
авторизацията на нареждането за плащане
от виртуалния ПОС.
(6) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да
регистрира всяка продажба на стока или
услуга съгласно чл. 27.
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Чл. 52п. (1) Допуска се прилагането на
чл. 52о, при условие че лицата по чл. 3, ал. 17
приемат неприсъствено плащане с кредитна
или дебитна карта само по платежни сметки
в банки и/или други доставчици на платежни
услуги с титуляр задълженото лице. Сметките
могат да бъдат при доставчик на платежни
услуги, установен на територията на ЕС или
държава, с която Република България има
влязла в сила СИДДО, включваща клауза
за обмен на банкова информация. Сметките трябва да са свързани с използваните
от лицата по чл. 3, ал. 17 виртуални ПОС,
предоставени на лицето от доставчика на
п лат еж н и усл у г и, п ри кой т о е разк ри та
сметката.
(2) Допуска се постъпленията от плащания
чрез виртуален ПОС да постъпват в сметки
на доставчици на платежни услуги, предоставили ПОС-а, при условие че впоследствие
се превеждат по сметка по ал. 1.
(3) Допуска се постъпленията от продажби
да се приемат чрез виртуален ПОС, който е
свързан с платежна сметка на доставчик на
платежни услуги, различен от доставчика
на платежни услуги, при който е разкрита
сметката по ал. 1, при условие че:
1. доставчикът, който приема плащането
чрез виртуален ПОС, е установен на територията на ЕС или юрисдикция, с която Репуб
лика България има влязла в сила СИДДО,
включваща клауза за обмен на банкова информация; и
2. постъпленията от продажбите се трансферират от доставчика, приел плащането
чрез виртуален ПОС, директно до сметката
по ал. 1.
Чл. 52р. (1) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно да подава за всеки електронен магазин
освен информацията по реда на чл. 52м и:
1. методите на плащане, предлагани от
електронния магазин;
2. доставчиците на платежни услуги, с
които има сключен договор за предоставяне
на виртуален ПОС или с които има сключен
договор за получаване на плащания чрез
вирт уа лен ПОС на доставчик, свързан с
платежна сметка на доставчика;
3. платежните сметки, по които получава
плащания от продажбите на стоки или услуги, включително тези, с които е свързан
виртуален ПОС;
4. изпълнението на условията на чл. 52с;
5. номер на виртуалния ПОС, чрез който се извършват плащанията, включително
когато виртуалният ПОС е на доставчик на
платежни услуги и е свързан с платежна
сметка на доставчика.
Чл. 52с. (1) Софтуерът на електронния
магазин, чрез който се извършват продажби
на стоки или услуги, заплащани чрез непри-
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съствено плащане с кредитна или дебитна
карта, за които се издава документ по чл. 52о,
трябва да генерира уникален номер на всяка
поръчка за закупуване на стока или услуга
и да отговаря най-малко на изискванията в
т. 2, 3 и 7 от приложение № 29.
(2) В случай че интерфейсът на софтуера
не е на български език, търговецът е длъжен
да разполага с превод на български език на
информацията и данните, които предоставя
на НАП при подаване на информация за
електронния магазин по чл. 52м.
(3) В хода на контролни производства по
ДОПК и при поискване от страна на орган
по приходите лицето по чл. 3, ал. 17 осигурява на органите пълен достъп до административния панел, включително настройки
и пълната справочна част, осигурявана от
софтуера.
Чл. 52т. (1) Лице по чл. 3, ал. 1, което
извършва продажби на стоки и/или услуги
чрез електронен магазин, избрало да издава
документ по чл. 52о, е длъжно преди започване на дейност по продажби на стоки или
услуги да регистрира електронния си магазин
в информационната система на НАП съгласно приложение № 33, като му се присвоява
уникален номер.
(2) Лицето по чл. 3, ал. 17 е длъжно за
всеки календарен месец да подава към НАП
стандартизиран одиторски файл съгласно
приложение № 38, съдържащ информация
за направените в електронния магазин поръчки, по които са извършени доставки на
стоки/услуги през месеца. Информацията
се подава до 15-о число на месеца, следващ
месеца, за който се отнася.
(3) Подаването на данни към Н АП се
осъществява по електронен път по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 52у. В случай че лицето по чл. 3, ал. 17
спре да изпълнява някое от изискванията на
чл. 52о – 52т, същото няма право да прилага
реда за отчитане на продажбите чрез издаване
на документ за регистриране на продажбата
вместо фискален или системен бон. В тези
случаи органът по приходите може да разпореди заличаването на електронния магазин
от списъка по чл. 52м, ал. 5, докато не бъдат
изпълнени изискванията на наредбата.“
§ 25. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение второ: „В
свидетелството за одобрен тип ИАСУТД се
вписва версията на софтуера на ИАСУТД.“
2. В ал. 7 се създава ново изречение второ:
„За изпитването на програмната модификация на софтуера на ИАСУТД се предоставя
пълно описание на преработените фу нк-
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ционалности на ИАСУТД.“, а досегашните
изречения второ и трето стават съответно
трето и четвърто.
§ 26. В чл. 57, ал. 1 думата „продажба“ се
заменя с „продажби“, а думата „документ“
се заменя с „документи“.
§ 27. В чл. 58, ал. 2 думите „фактури/
кредитни известия“ се заменят с „фактури/
дебитни или кредитни известия“.
§ 28. В чл. 59а, ал. 1 изречение трето се
изменя така:
„Въвеждането на УКН на еАДД за доставени количества горива по док у мент,
постъпили в обект с ЕСФП, се извършва чрез
баркод четец при постъпването им, а в случаите на освободени доставки от лицензиран
складодържател, регистриран по Закона за
акцизите и данъчните складове, на втечнен
нефтен газ (LPG) в бутилки за отопление,
продадени на физически лица, които не са
еднолични търговци, въвеждането на УКН се
извършва в деня на издаване на обобщения
акцизен данъчен документ.“
§ 29. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 20 се изменя така:
„20. „покупна цена на горивото“ за целите
на чл. 26, ал. 2а е средномесечна цена на
придобиване без акциз и без данък върху добавената стойност на всеки вид гориво по код
от Комбинираната номенклатура, посочена
във фактура или друг документ, издаден от
доставчика, към момента на получаването на
горивото, като за определянето є се използва методът, прилаган от лицето по чл. 3 за
отписване на този вид стоково-материални
запаси при тяхното потребление/методът
за изписване на себестойността на този вид
материални запаси, съгласно приложимите
счетоводни стандарти.“
2. Създават се т. 24, 25 и 26:
„24. „електронен адрес“ и „по електронен
път“ включват и персонализиран отдалечен
дост ъп чрез интернет сайт или мобилно
приложение на клиента до предоставени му
от лицето по чл. 3 данни или документи;
25. „виртуално терминално устройство
ПОС“ и „терминално устройство ПОС“ са
тези по § 1, т. 2 и 4 от допълнителните разпоредби на Наредба № 3 от 2018 г. за условията
и реда за откриване на платежни сметки,
за изпълнение на платежни операции и за
използване на платежни инструменти (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 50 от
2019 г.)“;
26. „програмна модификация на ИАСУТД“
е всяка промяна в техническите и функционални параметри на системата, които са
предмет на изпитване и одобряване по тази
наредба.“
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§ 30. В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел ІІІ, т. 3 буква „в“ се изменя
така:
„в) доп ус т и мо е и з д а в а не т о н а ед и н
дубликат за всеки фискален бон, означен с
надпис „ДУБЛИК АТ“, отпечатан на отделен
ред с букви с двойна широчина; издаденият
дублиращ бон е служебен бон; дубликатът се
издава само непосредствено след последния
издаден фискален бон, който дублира.“
2. В раздел V буква „аа“ се изменя така:
„аа) СТАНДАРТЕН К ЛИЕНТСКИ ФИСК А ЛЕН БОН ЗА ПРОД А ЖБА/ЗА РЕЖДАНЕ НА ТЕЧНИ ГОРИВА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
АДРЕС НА ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ
ЕИК 123456789
НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ЗДДС N BG123456789
#0001
ИМЕ НА ОПЕРАТОР
0001
БЕНЗИН А95Н
# в т.ч. ДДС
# в т.ч. АКЦИЗ
# НЕТО СТ-СТ

23.80х2.11
50.22
8.37
16.90
24.95

В
#
#
#

ГАЗ ПРОПАН БУТАН (LPG)
# в т.ч. ДДС
# в т.ч. АКЦИЗ
# НЕТО СТ-СТ

17.20х1.10
18.92
3.15
3.22
12.55

В
#
#
#

ЧИСТАЧКИ
40.00 Б
-----------------------------------------ОБЩА СУМА
109.14
В БРОЙ ЛВ
109.14
0000412

XX123456

16.11.2018

19:30:25 3 АРТИКУЛА

SHA-1 контролно число“

00123456

“
3. В раздел VII се правят следните изменения и допълнения:
а) в т. 1.1 думите „управление на печата“
се заменят с „управление на генерирането и
печата на системен и служебен бон“;
б) точка 1.9 се изменя така:
„1.9. Да издава един дубликат за всеки
системен бон, на който ясно е отпечатано
„ДУБЛИКАТ“ на отделен ред с букви с двойна

ВЕСТНИК
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широчина. ИАСУТД трябва да гарантира издаването само на един дубликат на системен
бон. Дубликатът се издава непосредствено
след последния издаден системен бон, който
дублира. Допуска се дубликатът да бъде издаден на по-късен етап, като в този случай
задължително в него се съдържа информация за номера и датата на системния бон,
за който се издава.“;
в) създават се т. 1.13, 1.14 и 1.15:
„1.13. Не се допуска издаване и отпечатване от ИАСУТД на документи, различни
от системен и служебен бон.
1.14. След въвеждане в експлоатация и
регистрация на ИАСУТД в НАП могат да се
издават само системни бонове или служебни
бонове; върху документите за продажби, за
извършени сторно операции и дневния финансов отчет (Z отчет) да се отпечатва съобщение „СИСТЕМЕН БОН“ и да се съдържа
фискално лого; на документи, удостоверяващи служебно въведени/изведени суми и при
генериране/отпечатване на дневен финансов
отчет (Х отчет), както и на документи във
връзка с извършване на служебни операции,
касаещи отчетността на ИАСУТД, се отпечатва съобщение „СЛУЖЕБЕН БОН“; не
се допуска издаване на служебни бонове от
ИАСУТД при извършване на продажба/и и
за направени клиентски поръчки;
1.15. При прекъсване на печата на документ
за продажба или сторно операция поради
т ех ни ческа неизп ра внос т на печата що т о
устройство, при което се възпрепятства успешното отпечатване на документа, ИАСУТД
да осигурява възможност за отпечатване на
дубликат на същия документ, след отстраняване на проблема и възстановяване работата
на печатащото устройство.“;
г) точка 2.2 се изменя така:
„2.2. Модулите на ИАСУТД в мястото на
извършване на плащането да са свързани с
буквено-цифрово печатащо устройство. Копие
на всеки издаден документ от ИАСУТД се
съхранява в КЛЕН.“;
д) в т. 3.3 се създава изречение шесто:
„При блокирала ИАСУТД не се допуска
извършване на продажби, сторно операции
и служебно въвеждане/извеждане на суми.“;
е) в т. 3.9 се създава изречение трето:
„Допуска се потвърждението за успешна
регистрация в НАП на ИАСУТД да не се
отпечатва, като в този случай генерираният
системен бон без отпечатване се записва в
КЛЕН.“;
ж) точка 4.6 се изменя така:
„4.6. При създаването на док у мент от
И АСУ ТД чрез използване на стандартен
SHA-1алгоритъм автоматично се генерира
контролно число на всеки генериран/отпечатан документ от системата. Това число се
записва и се съдържа в края на документа.“
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§ 31. В приложение № 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I. „Общи технически изисквания“ се създава т. 15:
„15. В случай че при настъпване на часа
за автоматично генериране на дневния финансов отчет (23:59:59) фискалното устройство е в неработещ режим (изключено) или
е отворен неприключен фискален бон, при
последващото му включване в работен режим
или при приключване на бона задължително се проверява за наличие на условие за
генериране на дневен финансов отчет. Отвореният фискален бон се отпечатва и записва
в К ЛЕН с датата и часа на отварянето му.
Не се допуска регистриране на продажби,
сторно операции и/или служебно въведени/
изведени суми във фискалното устройство
до генериране на дневен финансов отчет.“
2. Раздел ІІІ „Специфични изисквания
към локална мрежа от фискални устройства“
се отменя.
3. В раздел VIІа „Специфични изисквания
към ФУВАС“ се създава т. 4:
„4. Не се допуска работа на автомат на
самообслужване с електрическо захранване, при прекъсната връзка между ФУВАС/
фискален принтер и разплащателния и управляващия блок на автомата.“
§ 32. В приложение № 17, раздел І се
правят следните допълнения:
1. В таблица 1а „Описание за данните,
подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна
система и подаващи данни за броячите на
средствата за измерване на разход (тип 31)
при регистрация, промяна на основни данни
или дерегистрация“:
а) на ред „Вид на колонка/разходомер/
измервателна система“, в колона „Забележка“
се добавя „В случай че в търговския обект
се използва средство за измерване от типа
„електронна везна“ за продажби/зареждания
на пропан-бутан в бутилки, се избира 2 –
оценено съответствие.“;
б) на ред „Модел колонка/разходомер/
измервателна система“, в колона „Забележка“
се добавя „В случай че в търговския обект
функционира средство за измерване от типа
„електронна везна“ за продажби/зареждания
на пропан-бутан в бутилки за битови нужди
и избран вид на колонка/разходомер/измервателна система „2 – оценено съответствие“,
се вписва текст „ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА“.“;
в) на ред „Показания на електронен брояч
на п ис т оле т а/ра зходомера/измерват е л на
система“, в колона „Забележка“ след думата
„метан“ се добавя „и продажби/зареждане на
пропан-бутан в бутилки за битови нужди“.
2. В таблица 14 след ред „номер на фактура“ се създава ред:
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„
Номер ND симна де- Notifi- вобитно cation лен
известие

Да

Полето се попълва, когато
издаваният системен бон е дебитно известие
към фактура

“
§ 33. В приложение № 18а накрая се добавя:
„Кодирането на информацията в QR кода
за софтуер по чл. 52т се извършва в следната последователност и формат на данните:
<номерът, получен от НАП при подаване
на информация по чл. 52р съгласно приложение № 33>*< >*<уникален номер на
клиентската поръчка>*<референтен номер
на финансовата трансакция>*<дата на издаване на документ за продажба във формат
ГГГГ-ММ-ДД>*<час на издаване на документ
за продажба във формат ЧЧ:ММ:СС>*<обща
сума на продажбата>.“
§ 34. В приложение № 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 7:
„7. Информация по чл. 52р, подавана от
лица по чл. 3, ал. 17:
7. 1. методите на плащане, предлагани от
електронния магазин;
7.2. доставчиците на платежни услуги, с
които има сключен договор за предоставяне
на виртуален ПОС или с които има сключен
договор за получаване на плащания чрез
вирт уа лен ПОС на доставчик, свързан с
платежна сметка на доставчика;
7.3. Уникален идентификатор на търговеца в системата на доставчика на платежни
услуги (Merchant ID);
7.4. платежните сметки, по които получава плащания от продажбите на стоки или
услуги, включително тези, с които е свързан
виртуален ПОС;
7.5. изпълнението на условията на чл. 52с;
7.6. номер на виртуалния ПОС, чрез който се извършват плащанията, включително
когато виртуалният ПОС е на доставчик на
платежни услуги и е свързан с платежна
сметка на доставчика.
* При подаване на информация по чл. 52р
електронният магазин получава номер от
НАП.“
2. Досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 8 и 9.
§ 35. Създава се приложение № 38:
„Приложение № 38
към чл. 52т, ал. 2
Стандартизиран одиторски файл, съдържащ
информация за направените в електронния
магазин поръчки, по които са извършени доставки на стоки/услуги през календарния месец.
Приложението описва в табличен вид дан
ните, които ще се подават в XML формат.
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Поле
Поле

ЕИК на задълженото лице
ЕИК
на задълженото
Календарен
месец лице
Календарен
Календарна месец
година
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XML
XML
елемент
елемент
EIK
EIK
MON

MON
GOD
Календарна година
GOD
Уникален номер на поръчка ORD_N
Уникален
номер
на поръчка№ ORD_N
в софтуера
на е-магазина
в1 софтуера на е-магазина №
1Дата на поръчката
ORD_D
Дата на поръчката
ORD_D
Номер на документа по чл.
52о, ал.на
1, документа
т.1
Номер
по чл.
52о,
ал.
1,
т.1
Дата на документа по чл.

DOC_N
DOC_N

DOC_DATE
52о, ал.
т.1
Дата
на 1,
документа
по чл.
DOC_DATE
52о,
ал. 1, т.1
Наименование
на ART_NAME
стоката/услугата №1
Наименование
на ART_NAME
стоката/услугата №1

Количество
Количество
Единична цена (без
отстъпка) без
Единична
ценаДДС
(без– в лв.
отстъпка)
без
ДДС
– в лв.
ДДС - ставка
ДДС - ставка

ДДС – сума, в лв.
ДДС
сума,– вв лв.
Обща–сума
лв.

Обща сума – в лв.
Наименование
стоката/услугата №2
Наименование
стоката/услугата
№2
Количество
Количество

Единична цена (без
отстъпка) без
Единична
ценаДДС
(без– в лв.
отстъпка) без ДДС – в лв.
ДДС - ставка
ДДС - ставка
ДДС – сума, в лв.
ДДС – сума, в лв.
Обща сума – в лв.
Обща сума – в лв.

ВЕСТНИК

Тип
Тип

Символен
Символен
Цифров
Цифров
Цифров
Цифров
Символен
Символен

Номенкла Задъл
тура
жите
Номенкла
Задъл
лен
тура
жите
дален

БРОЙ 8

Забележка
Забележка

да
да
да
да

да
да
да

Дата
Дата

да
да

Цифров
Цифров

да
да

Дата
Дата

да
да

Символен
Символен

да
да

Формат:
YYYYMM-DD
Формат:
YYYYMM-DD
Формат: 0
Формат: 0

Формат:
YYYYMM-DD
Формат:
YYYYMM-DD
Посочва се вида

ART_QUAN Цифров
T
ART_QUAN
Цифров
T
ART_PRICE Цифров
ART_PRICE Цифров

да
да

на доставената
Посочва
се вида
клиента
на доставената
стока/предостав
на
клиента
ена услуга
стока/предостав
ена
услуга
Формат:
0.00
Формат: 0.00

да
да

Формат: 0.00
Формат: 0.00

ART_VAT_ Цифров
RATE
ART_VAT_
Цифров
RATE
ART_VAT Цифров
ART_VAT
ART_SUM Цифров
Цифров

да
да

Формат: 0.00
Формат: 0.00

да
да
да

Формат: 0.00
Формат:
Формат: 0.00
0.00

да
да

Формат: 0.00
Формат: 0.00

ART_SUM Цифров
на ART_NAME Символен
на ART_NAME Символен
ART_QUAN Цифров
T
ART_QUAN
Цифров
T

да
да
да

Формат: 0.00

ART_PRICE Цифров
ART_PRICE Цифров

да
да

Формат: 0.00
Формат: 0.00

ART_VAT_
RATE
ART_VAT_
RATE
ART_VAT
ART_VAT
ART_SUM
ART_SUM

Цифров
Цифров

да
да

Формат: 0.00
Формат: 0.00

Цифров
Цифров
Цифров
Цифров

да
да
да
да

Формат: 0.00
Формат: 0.00
Формат: 0.00
Формат: 0.00
13
13
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………………………………
…………..
Наименование
стоката/услугата №N

на ART_NAME Символен

да

Количество

ART_QUAN Цифров
T

да

Формат: 0.00

Единична цена (без
отстъпка) без ДДС – в лв.

ART_PRICE Цифров

да

Формат: 0.00

ДДС - ставка

ART_VAT_ Цифров
RATE

да

Формат: 0.00

ДДС – сума, в лв.

ART_VAT

Цифров

да

Формат: 0.00

Обща сума – в лв.

ART_SUM

Цифров

да

Формат: 0.00

Обща стойност на
ORD_TOTA
доставените
L1
стоки/предоставени услуги –
без ДДС

да

Формат: 0.00

Отстъпка (сума) - в лв.

ORD_DISC

да

Формат: 0.00

ДДС – сума, в лв.

ORD_VAT

да

Формат: 0.00

да

Формат: 0.00

Обща стойност на
ORD_TOTA
доставените
L2
стоки/предоставени услуги –
с ДДС
Начин на плащане на
поръчката

PAYM

да
Символен 1 –
Освободено
по чл. 3
плащане
без ППП; 2
–
Виртуален
ПОСтерминал; 3
–
Наложен
платеж с
ППП; 4 –
Доставчик
на платежни
услуги; 5 –
Друг
14
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Номер на виртуален ПОС
терминал

POS_N

Символен

не

Попълва
се,
когато плащането
е извършено чрез
виртуален
ПОС
терминал
и
търговецът
разполага
с
неговия номер

Референтен номер на
финансовата транзакция

TRANS_N

Символен

не

В случай че
плащането е
извършено чрез
виртуален ПОС
терминал, полето е
задължително

Идентификатор на
доставчика на платежни
услуги

PROC_ID

Символен

не

В случай че
плащането е
извършено чрез
доставчика на
платежни услуги,
полето е
задължително.
Посочва се ЕИК, а
за чуждестранни
лица- ДДС номер,
номер от
търговски
регистър,
идентификационен
номер за данъчни
цели или друг.

………………………………
……………..
………………………………
………………
Уникален номер на поръчка
в софтуера на е-магазина
№N

ORD_N

да

………………………………
……………..

15
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Брой изцяло или частично
върнати поръчки през
периода

ДЪРЖАВЕН
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Цифров

да

Цифров

да

Върната сума на клиента - в R_AMOUN Цифров
лв.
T

да

Дата на връщане на сумата

да

Номер на Върната поръчка R_ORD_N
№1 (уникален номер на

Формат: 0

поръчката в софтуера на
емагазин)

R_DATE

Начин на връщане на сумата R_PAYM

Дата

Формат
YYYYMM-DD

Символен 1 – по
да
платежна
сметка; 2
– по
карта; 3
– в брой; 4
– Друг.

………………………………
………
Номер на Върната поръчка R_ORD_N
№N

да

“ “

Заключителниразпоредби
разпоредби
Заключителни
§ 36. В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране
и отчитане§ на
в търговските
обекти
чрез фискални
устройства
от г.
2018
36.продажби
В Наредбата
за изменение
и допълнение
на Наредба
№ (ДВ,
Н-18 бр.
от 80
2006
за г.;
изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следрегистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
ните изменения:
(ДВ,
от22018
г.; изм.
и доп., бр.
75 заменят
от 2019 г.)
в преходните
1.
В §бр.
71,80
ал.
думите
„31 януари
202026г.“и се
с „31
март 2020 и
г. заключителните
при условие, че са
подали
в БИМ се
заявка
за следните
изпитванеизменения:
на ИАСУТД в срок до 31 януари 2020 г.“.
разпоредби
правят
2. В § 75 ал. 4 се изменя така:
1. В § по
71,чл.
ал.3, 2които
думите
„31 януари
2020 г.“
заменят
с „31 март
2020 г., прима„(4) Лицата
извършват
продажби
на се
стоки
или услуги
чрез електронен
условие,
чесофтуера
са подалинав електронния
БИМ заявка магазин
за изпитване
на ИАСУТД
в срок
доизвършваните
31 януари 2020
газин
и чрез
не управляват
други,
извън
чрез
електронния
магазин продажби, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички
г.“.
изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно
2. В№
§ 75
4 се до
изменя
така:
приложение
32 ал.
в срок
31 май
2020 г.“
§ 37. Параграф
3, т. 1повлиза
от 1извършват
април 2020продажби
г.
„(4) Лицата
чл. в3,сила
които
на стоки или услуги чрез
електронен магазин и чрез софтуера на електронния магазин не управляватМинистър:
други,
Владислав
Горанов
извън извършваните чрез електронния магазин продажби, са длъжни да приведат
1034
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КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 29 от 2006 г. за минималното
ниво на кредитните рейтинги на банките и
за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и
индекс ите на тези пазари съгласно чл. 176,
ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 62 от 2006 г.; изм., бр. 3 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 91
от 2011 г., бр. 94 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. дългосрочните кредитни рейтинги, съот
ветстващи на степен на кредитно качество
„4“ съгласно Приложение III на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2016/1799 на Комисията от
7 октомври 2016 г. за определяне на технически
стандарти за изпълнение по отношение на съот
насянето на кредитните оценки на агенции
те за външна кредитна оценка за кредитния
риск в съответствие с член 136, параграф 1
и член 136, параграф 3 от Регламент (ЕС)
№ 575/2013 на Европейския парламент и на
Съвета (OB, L 275/3 от 17 октомври 2016 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/1799“, или;“
б) в т. 2 думите „други агенции за кредитен
рейтинг“ се заменят с „агенции за кредитен
рейтинг, които са“ и в края се добавя „и не
са включени в Приложение III на Регламент
за изпълнение (ЕС) 2016/1799“.
2. В ал. 3 думите „присъждан от агенция
по ал. 1, т. 1 кредитен рейтинг“ се заменят с
„кредитен рейтинг по ал. 2, т. 1“.
3. В ал. 4, т. 1 думите „ал. 1“ се заменят
с „ал. 2“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква
„в“, т. 2, буква „б“, т. 4, буква „б“ и т. 11 КСО
и пазарите по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „в“,
т. 2, буква „б“ и т. 4, буква „б“ КСО са:
№ Д ъ р ж а в а п о Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 1,
по чл. 176, ал. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“ и
ред т. 1, буква „в“,
т. 4, буква „б“ КСО
т. 2, буква „б“,
т. 4, буква „б“
и т. 11 КСО
Australian Securities Exchange

1.

Австралия

2.

Бразилия

В3

3.

Израел

Tel Aviv Stock Exchange

4.

Индия

Chi-X Australia Pty

ВЕСТНИК
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№ Д ъ р ж а в а п о Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 1,
по чл. 176, ал. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“ и
ред т. 1, буква „в“,
т. 4, буква „б“ КСО
т. 2, буква „б“,
т. 4, буква „б“
и т. 11 КСО
5.

Индонезия

Indonesia Stock Exchange

6.

Канада

TMX Group

7.

Китай

8.

Малайзия

Bursa Malaysia

9.

Мексико

Bolsa Mexicana de Valores

10.

Нова Зеландия New Zealand Exchange

11.

Обединено
кралство

Shanghai Stock Exchange
Hong Kong Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange

12. Русия
13.

14.

Северна
Македония

London Stock Exchange
Moscow Exchange
Macedonian Stock Exchange

New York Stock Exchange
NASDAQ
BOX Exchange
Cboe BYX Exchange
Cboe BZX Exchange
Cboe C2 Exchange
Cboe EDGA Exchange
Cboe EDGX Exchange
Cboe Exchange
The Investors Exchange
Long-Term Stock Exchange
Съединени
Miami International Securities
а мери к а нск и
Exchange
щати
MIAX Emerald
MIAX PEARL
Nasdaq BX
Nasdaq GEMX
Nasdaq ISE
Nasdaq MRX
Nasdaq PHLX
NYSE Arca

15.
16.
17.
18.

Сингапур
Тайван
Тайланд
Турция

19.

Чили

Bombay Stock Exchange

20. Швейцария

National Stock Exchange of
India

21.

NYSE Chicago
NYSE MKT
NYSE National
Singapore Exchange
Taiwan Stock Exchange
Stock Exchange of Thailand
Borsa Istanbul
Sa ntiago Sto ck E xcha nge
(MILA)
SIX Swiss Exchange
BX Swiss

Южна Африка JSE Limited

БРОЙ 8
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№ Д ъ р ж а в а п о Пазар по чл. 176, ал. 1, т. 1,
по чл. 176, ал. 1, буква „в“, т. 2, буква „б“ и
ред т. 1, буква „в“,
т. 4, буква „б“ КСО
т. 2, буква „б“,
т. 4, буква „б“
и т. 11 КСО
22. Южна Корея

Korea Exchange

23.

Tokyo Stock Exchange

Япония

“

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Държавите, пазарите и индексите по
чл. 176, ал. 1, т. 6, буква „б“ КСО са:
№ Държава
Пазар по
по по чл. 176, чл. 176, ал. 1,
ред ал. 1, т. 6, т. 6, буква „б“
бу к ва „б“
КСО
КСО
Australian
Securities
1.
Австралия Exchange
Chi-X Australia
Pty Ltd
2. Бразилия В3
Tel Aviv Stock
3.
Израел
Exchange
Bombay Stock
Exchange
4.
Индия
National Stock
Exchange of
India
Indonesia Stock
5.
Индонезия
Exchange
6.

Канада

7.

Китай

8.

Малайзия

9.

Мексико

10.
11.

Нова
Зеландия
Обединено
кралство

12. Русия
13.

Северна
Македония

14.

Съединени
американски щати

TMX Group

Индекс на
пазар по чл. 176,
ал. 1, т. 6,
буква „б“ КСО
All Ordinaries
Index
Chi-X Australia
200 Index
Ibovespa
ТА-125 Index
BSE SENSEX
NIFTY 50
LQ-45
S&P/TSX
Composite Index

Shanghai Stock
SSE 180 Index
Exchange
Hong Kong
Hang Seng Index
Stock Exchange
Shenzhen Stock
SZSE 100
Exchange
FTSE Bursa
Bursa Malaysia
Malaysia KLCI
Bolsa Mexicana Indice Mexico
de Valores
(INMEX)
New Z e a l a nd S&P/NZX 50
Exchange
Index
L ondon Stock
FTSE 100
Exchange
Moscow
RTS Index
Exchange
Macedonian
MBI 10
Stock Exchange
S&P 500 Index
New York Stock Dow Jones
Exchange
Industrial
Average (DJIA)
NASDAQ
NASDAQ 100
NYSE Arca
NYSE Arca
Major Market
Index

ВЕСТНИК
№ Държава
Пазар по
по по чл. 176, чл. 176, ал. 1,
ред ал. 1, т. 6, т. 6, буква „б“
бу к ва „б“
КСО
КСО
Singapore
15. Сингапур
Exchange
Taiwan Stock
16. Тайван
Exchange
Stock Exchange
17. Тайланд
of Thailand
18. Турция
Borsa Istanbul
Santiago Stock
19. Чили
Exchange
(MILA)
SIX Swiss
ШвейцаExchange
20.
рия
BX Swiss
Южна
21.
JSE Limited
Африка
Южна
22.
Korea Exchange
Корея
Tokyo Stock
23. Япония
Exchange

С Т Р. 2 9
Индекс на
пазар по чл. 176,
ал. 1, т. 6,
буква „б“ КСО
Straits Times
Index (STI)
TAIEX
SET 50 Index
BIST 30
Indice de Precios
Selectivo de
Acciones (IPSA)
Swiss Market
Index (SMI)
BIRW
FTSE/JSE Top
40 Index
KRX 100
Nikkei 225
Nikkei 400

“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „по ал. 1“ се заменят с „по ал. 2“.
§ 3. Член 5а се изменя така:
„Чл. 5а. Международните финансови организации по чл. 176, ал. 1, т. 1, буква „д“ КСО са:
1. Азиатската банка за инфраструктурни
инвестиции;
2. Азиатската банка за развитие;
3. Африканската банка за развитие;
4. Банката за международни разплащания;
5. Банката за развитие към Съвета на
Европа;
6. Европейската банка за възстановяване
и развитие;
7. Европейската общност за атомна енергия;
8. Европейският инвестиционен фонд;
9. Европейският механизъм за стабилност;
10. Европейският механизъм за финансова
стабилност;
11. Европейският съюз;
12. Интерамериканската банка за развитие;
13. Ислямската банка за развитие;
14. Карибската банка за развитие;
15. Международната агенция за застраховане на инвестициите;
16. Международната асоциация за развитие;
17. Международната банка за възстановяване и развитие;
18. Международната банка за икономическо
сътрудничество;
19. Международната инвестиционна банка;
20. Международната финансова корпорация;
21. Международният валутен фонд;
22. Международният финансов фонд за
имунизации;
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23. Скандинавската инвестиционна банка;
24. Черноморската банка за търговия и
развитие;
25. международна финансова организация,
създадена от две или повече държави членки,
която има за цел да мобилизира финансиране
и да осигурява финансова подкрепа на своите
членове, които са засегнати или заплашени
от тежки финансови проблеми.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. Пенсионноосигурителните дружества
привеждат дейността си в съответствие с
разпоредбите на тази наредба в шестмесечен
срок от влизането им в сила.
§ 5. В Наредба № 34 от 2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на
инвестиционния риск, свързан с активите на
фонд за допълнително пенсионно осигуряване
и за изискванията и ограниченията към тези
сделки (обн., ДВ, бр. 86 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 29 от 2008 г., бр. 53 от 2009 г., бр. 21
от 2018 г.; изм., бр. 41 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, т. 6 думите „регулиран пазар на
ценни книжа“ се заменят с „пазар“.
2. В чл. 4:
а) в ал. 1, т. 1 букви „а“ и „б“ се изменят
така:
„а) дългосрочен кредитен рейтинг, съответстващ на степен на кредитно качество не
по-ниско от „4“ съгласно Приложение III на
Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799 на
Комисията от 7 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение
по отношение на съотнасянето на кредитните
оценки на агенциите за външна кредитна
оценка за кредитния риск в съответствие с
член 136, параграф 1 и член 136, параграф 3
от Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 275/3 от
17 октомври 2016 г.), наричан по-нататък „Рег
ламент за изпълнение (ЕС) 2016/1799“, или
б) дългосрочен кредитен рейтинг, съответстващ на рейтинг по буква „а“ и присъден
от рейтингова агенция, регистрирана или
сертифицирана в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг (OB, L 302/1
от 17 ноември 2009 г.), която не е включена в
Приложение III на Регламент за изпълнение
(ЕС) 2016/1799;“
б) в ал. 2 думите „рейтинг, присъждан от
агенция“ се заменят с „рейтинг“.
3. В чл. 5:
а) създават се нови т. 5 – 8:
„5. NASDAQ PHLX (Съединени американски щати);
6. NYSE Arca (Съединени американски
щати);
7. NYSE MKT (Съединени американски
щати);
8. One Chicago (Съединени американски
щати);“
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б) досегашните т. 5, 6, 7, 8, 9 и 10 стават
съответно т. 9, 10, 11, 12, 13 и 14;
в) създава се т. 15:
„15. ICE Futures Europe (Обединено кралство).“
§ 6. Параграф 2, т. 1 (относно ред 11) и т. 2
(относно ред 11) и § 5, т. 3, буква „в“ влизат
в сила:
а) от деня, следващ деня на изтичането на
преходния период по чл. 126 от Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство
Великобритани я и Северна Ирланди я от
Европейския съюз и Европейската общност
за атомна енергия, в случай че това споразумение влезе в сила;
б) от деня, в който Договорът за функцио
нирането на Европейския съюз и Договорът
за Европейския съюз престанат да се прилагат
спрямо Обединеното кралство съгласно член 50,
параграф 3 от Договора за Европейския съюз,
в случай че не влезе в сила Споразумението
за от теглянето на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за
атомна енергия.
§ 7. Наредбата е приета с Решение № 207-Н
от 16.01.2020 г. на Комисията за финансов
надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
393

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 1
от 16 януари 2020 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтиз иатрия
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Националния съвет по цени
и реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 367 от 16.01.2020 г.
Председател:
Николай Данчев
947
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-19
от 27 декември 2019 г.
На основание чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3, т. 1,
ал. 6 и 7 и чл. 21а, ал. 2 от Закона за прилагане
на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз във връзка
със Заявление с pег. № АО-2490 от 28.10.2019 г.,
pег. № АО-2490 от 9.12.2019 г., писмо с pег. № АО2490 от 27.11.2019 г. и документ от ИА „Българска
служба за акредитация“ с изх. № 32/11 ОСП/
ПА от 11.01.2019 г., удостоверяващ, че е открита
процедура по преакредитация с pег. № 32/11
ОСП/ПА/9.05.2019 г., и Заповед № РД-09-1188 от
27.12.2019 г. на министъра на земеделието, храните
и горите разрешавам на „Маком Сертифициране“ – ООД, ЕИК: 201488864, и адрес: област Велико
Търново, община Велико Търново, гр. Велико
Тъново, п. к. 5000, бул. България № 14, вх. Б, ет. 1,
да извършва контрол и сертификация на продукти
съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от
28 юни 2007 г. относно биологичното производство
и етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189
от 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение
на биологичното производство, етикетирането и
контрола (OB, L 250 от 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: живи или непреработени земеделски продукти;
преработени земеделски продукти, предназначени
за храна; фуражи; посадъчен и посевен материал; дрожди, използвани за храна или фураж, без
аквакултури и продукти от тях.
Настоящото разрешение се издава за срок от
изтичането на действащото разрешение до приключване на процедурата по преакредитация, но
не по-дълъг от 6 месеца.
МЗХГ, Рег. № BG-BIO-19
Министър:
Д. Танева
929

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 1008
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 16 съгласно протокол № 25 от
3.12.2019 г. във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87,

чл. 71, ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки и
за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
изискванията за безопасност съгласно стандарт
БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част
1: Механични и физични свойства“, т. 8.4. „Тест
за устойчивост на опън“ и т. 8.2. „Тест за малки
части“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детска блуза
за момиче с дълъг ръкав, цвят бял, с изобразено
коте на гърдите и надпис: „hello“, украсена с множество декоративни залепени камъчета, които се
отделят лесно, с прикрепени етикети с информация:
100 % памук, детска блуза за момиче 200-3, 3171,
2206, баркод 0 100044 428584, и пришити етикети
със символи за третиране и 95 % COTTON, 5 %
LYCRA, „WEIVE“ baby, Made in Turkey и размер,
представляваща сериозен риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират
незабавното и ефективно изтегляне от пазара и изземването от потребителите на описаната в заповедта
стока по реда, условията и в сроковете, визирани
в Наредбата за условията и реда за изтегляне от
пазара, изземване от потребителите и унищожаване
на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
и да отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки“,
Част 1: Механични и физични свойства, т. 8.1, тъй
като лесно се отделят малки части (камъчета), и
т. 8.2., тъй като отделените малки части влизат
изцяло в цилиндъра за малки части, и съгласно
направена оценка на риска представляват сериозен
риск за здравето на потребителите от задавяне (за
малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов
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ЗАПОВЕД № 1009
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
комисията по т. 16 съгласно протокол № 25 от
3.12.2019 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2. „Малки части“ и т. 8.4.
„Изпитване на опън“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на магнити
със залепени стоки, имитиращи храни, с формата на различни видове пастички, изработени
от мек материал, и с украса плод – ягода, киви,
портокал, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни, описаните стоки, макар че не са храни,
имат такава форма, цвят, външен вид и размер
и тъй като са изработени от дунапрен, може да
се очаква потребителите (малки деца до 3 г.) да
ги объркат с храна, да отхапят от тях и да погълнат малки части, което да причини задавяне
и последващо задушаване.
Стоките са във видимо несъответствие с
изискванията за безопасност съгласно БДС EN
71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1: Механични и физични свойства“, т. 8.4. „Тест за
устойчивост на опън“ и т. 8.2. „Тест за малки
части“, тъй като лесно се отделят малки части и
тъй като отделените малки части влизат изцяло в
цилиндъра за малки части, и съгласно направена
оценка на риска представляват сериозен риск за
здравето на потребителите (малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
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Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Председател:
Д. Маргаритов
941
ЗАПОВЕД № 1010
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита на
потребителите към министъра на икономиката и
на нейната администрация и решение на комисията по т. 16 съгласно протокол № 25 от 3.12.2019 г.
във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и 5, чл. 87, чл. 71,
ал. 1 и 2 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, изискванията
за безопасност съгласно стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.4. „Тест за устойчивост на
опън“ и т. 8.2. „Тест за малки части“, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното
или безвъзмездното пускане на пазара на детско
боди с размери за деца до 3 години с къс ръкав,
цвят син, с множество залепени на лицевата част
декоративни елементи и панделка, върху която
е залепен камък, с прикрепен хартиен етикет
„Fashion Jewelry“, Made in China, и етикет със
следната информация: боди, произход – Турция,
арт. № 0380YNR80, цена 6,00 лв., 95 % памук и
5 % еластан, както и пришит етикет с надписи:
„FINDIK“, 100 % COTTON, baby&kids, Made in
Turkey, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаната в
заповедта стока по реда, условията и в сроковете,
визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и
унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, и да отправят предупреждения
към потребителите за рисковете, които стоката
съдържа.
Мотиви:
Стоката не отговаря на изискванията за безопасност БДС EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки.
Част 1: Механични и физични свойства“, т. 8.1, тъй
като лесно се отделят малки части (камъчета), и
т. 8.2., тъй като отделените малки части влизат
изцяло в цилиндъра за малки части, и съгласно
направена оценка на риска представляват сериозен
риск за здравето на потребителите от задавяне (за
малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
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ДЪРЖАВЕН

не се допусне предлагането на стоки на пазара в
несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 1
от 21 януари 2020 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16, ал. 3
и 4 от правилника за прилагането му и решения
на общински съвети Управителният съвет на
НКЖФ реши:
1. Утвърждава числен състав и председатели
на местни комисии, както следва:
Област Добрич: община Генерал Тошево с
председател Катерина Николова Димитрова и
7-членен състав; община Тервел с председател
Георги Янков Русенов и 5-членен състав.
Област Монтана: община Брусарци с председател Петър Цветков Димитров и 5-членен състав.
Област Плевен: община Долни Дъбник с
председател Ивайло Иванов Христов и 5-членен
състав.
Област Пловдив: община Стамболийски с
председател Величка А ндонова А нгьозова и
5-членен състав;
Област Разград: община Исперих с председател
Севим Адем Махмуд и 7-членен състав.
Област Русе: община Две могили с председател Красимира Николаева Русинова и 5-членен
състав; община Русе с председател Златомира
Тодорова Стефанова и 9-членен състав.
Област Хасково: община Любимец с председател Христо Илчев Христозов и 5-членен състав.
Област Шумен: община Шумен с председател
Светлана Иванова Маркова и 7-членен състав.
2. Поименните числени състави на комисиите,
посочени с решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
управителния съвет.
3. Новоутвърдените местни комисии действат
през мандата на предложилите ги общински
съвети.
Председател:
Т. Стоянов
868
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-867
от 13 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Куклен, община Куклен, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
326
ЗАПОВЕД № РД-18-868
от 13 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Белица, община Лъки, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
327
ЗАПОВЕД № РД-18-869
от 13 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Борово, община Лъки, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
328
ЗАПОВЕД № РД-18-870
от 13 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Джурково, община Лъки, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
329
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ЗАПОВЕД № РД-18-871
от 13 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дряново, община Лъки, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
330
ЗАПОВЕД № РД-18-872
от 13 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Здравец, община Лъки, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
331
ЗАПОВЕД № РД-18-873
от 13 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Лъкавица, община Лъки, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
332
ЗАПОВЕД № РД-18-874
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
гр. Българово, община Бургас, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 29.11.2018 г.
на Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
333
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ЗАПОВЕД № РД-18-875
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия на кв. Рудник и
кв. Черно море – гр. Бургас, община Бургас,
област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.11.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
334
ЗАПОВЕД № РД-18-876
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Равнец, община Бургас, област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 8.01.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат
на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
335
ЗАПОВЕД № РД-18-877
от 16 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър ( ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Лъки, община Лъки, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
336
ЗАПОВЕД № РД-18-878
от 16 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Манастир, община Лъки, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
337
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ЗАПОВЕД № РД-18-879
от 16 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Югово, община Лъки, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
338
ЗАПОВЕД № РД-18-880
от 17 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Витина, община Рудозем, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
339
ЗАПОВЕД № РД-18-881
от 17 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Елховец, община Рудозем, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
340
ЗАПОВЕД № РД-18-882
от 17 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър ( ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Иваново, община Рудозем, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
341
ЗАПОВЕД № РД-18-883
от 17 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Мочуре, община Рудозем, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
342
ЗАПОВЕД № РД-18-884
от 17 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Поляна, община Рудозем, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
343
ЗАПОВЕД № РД-18-885
от 17 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Равнината, община Рудозем, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
344
ЗАПОВЕД № РД-18-886
от 17 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Камено, община Камено, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
345
ЗАПОВЕД № РД-16-47
от 18 декември 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Вързулица, с. Иванча,
с. Климентово, с. Масларево и с. Павел, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново.
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1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, е „Сървей груп“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-4 от 23.02.2010 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, общината и съответните кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
346
ЗАПОВЕД № РД-16-48
от 18 декември 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Ветрен, с. Полковник
Ламбриново, с. Професор Иширково, с. Смилец и
с. Сребърна, община Силистра, област Силистра.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Глобал ГЕО“ – ЕООД,
вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № РД-15-21 от 28.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Силистра, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
347
ЗАПОВЕД № РД-16-49
от 18 декември 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта и
кадастрални регистри за урбанизираните територии
в землищата на с. Бърдоква, с. Делчево, с. Драгомъж, с. Йонково и с. Малко Йонково, с. Конево,
с. Лудогорци, с. Старо селище, с. Тодорово и
с. Яким Груево, община Исперих, област Разград.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е „Игео“ – ООД, вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД15-32 от 12.04.2010 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
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2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Разград, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
348
ЗАПОВЕД № РД-18-887
от 18 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Войкова лъка, община Рудозем, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
349
ЗАПОВЕД № РД-18-888
от 18 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Оглед, община Рудозем, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
350
ЗАПОВЕД № РД-18-889
от 18 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Пловдивци, община Рудозем,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
351
ЗАПОВЕД № РД-18-890
от 18 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из-
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менение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рибница, община Рудозем, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
352
ЗАПОВЕД № РД-18-891
от 18 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Чепинци, община Рудозем, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
353
ЗАПОВЕД № РД-16-50
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните
територии в землищата на с. Богомолско, с. Великовци и с. Слънчовец, с. Вельово, с. Длъжка
поляна, с. Дъбравица, с. Изворово, с. Крушолак
и с. Калнище, с. Малка Черковна, с. Милино,
с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно, с. Равно село и
с. Стройновци, с. Свободица, с. Стеврек и с. Чеканци, с. Таймище, с. Тиховец, с. Халваджийско,
община Антоново, област Търговище, без териториите, за които кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на
началника на Службата по геодезия, картография
и кадастър – Търговище.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадаст ра лната карта
и кадастралните регистри, е „Консултантска
агенция – Аргус“ – ООД, вписано в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 931 от 25.09.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Търговище, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
354
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ЗАПОВЕД № РД-16-51
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните
територии в землищата на гр. Исперих – без
територията, за която кадастралната карта и
кадастралните регистри са одобрени със Заповед
№ РД-18-16 от 6.06.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, с. Къпиновци, с. Лъвино, с. Печеница,
с. Подайва и с. Средоселци, община Исперих,
област Разград.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри, е ЕТ „Кирил Данаилов – ТопГео“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 300-2-275 от 29.08.2002 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Разград, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
355
ЗАПОВЕД № РД-16-52
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните
територии в землищата на с. Малки чифлик и
с. Шереметя, община Велико Търново, и с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец,
с. Каранци и с. Стефан Стамболово, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри, е „Геобилд Инженеринг“ – ООД, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8
ЗКИР със Заповед № РД-15-91 от 17.11.2016 г. на
изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Велико Търново, съответните общини
и кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
356
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ЗАПОВЕД № РД-16-53
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) откривам
производство по създаване на кадастрална карта
и кадастрални регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Богданци, с. Богомилци,
с. Голяма вода, с. Голям извор, с. Желязковец,
с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово, с. Пчелина, с. Хума, с. Хърсово и с. Самуил, община
Самуил, област Разград – без територията, за
която кадастралната карта и кадастралните
регистри са одобрени със Заповед № РД-18-17
от 7.06.2005 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадаст
ралните регистри, е ЕТ „Румен Георгиев – Глобал
Гео“, вписан в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със
Заповед № 650 от 19.07.2001 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Разград, общината и съответните
кметства.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта собствениците са длъжни да означат на
свои разноски границите на поземлените имоти,
намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
357
ЗАПОВЕД № КД-14-1
от 13 януари 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и във връзка
със заявления вх. № 09-52184/20.06.2019 г., вх. № 0952267/20.06.2019 г., вх. № 09-77613/4.09.2019 г.,
№ 09-52301/20.06.2019 г. на СГКК – Монтана, и
приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта
и кадастралните регистри, и за отстраняване на
явна фактическа грешка одобрявам изменението
в кадастралната карта и кадастралните регистри:
I. С. Войници, EKATTE 11939, община Монтана,
одобрени със Заповед № РД-18-426 от 14.02.2018 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 11939.29.328:
площ: 8597 кв. м, нива, собственост на Методи
Ценков Руменов;
поземлен имот с идентификатор 11939.29.329:
площ: 455 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11939.30.64:
площ: 378 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 11939.31.14:
площ: 11 478 кв. м, пасище, собственост на Ивайло
Петров Христов;
поземлен имот с идентификатор 11939.31.15:
площ: 1017 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 11939.31.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 7432 кв. м, площ след промяната:
6621 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 11939.29.60:
площ: 8632 кв. м, нива, собственост на Методи
Ценков Руменов;
поземлен имот с идентификатор 11939.30.63:
площ: 446 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 11939.31.9:
площ: 12 037 кв. м, пасище, собственост на Ивайло
Петров Христов.
II. С. Горно Церовене, EKATTE 17018, община
Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-611
от 28.02.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 17018.230.88:
площ: 8177 кв. м, нива, собственост на Цеко Георгиев Иванов и Найден Петров Каменов;
поземлен имот с идентификатор 17018.230.89:
площ: 1804 кв. м, нива, собственост на Ирена
Георгиева Игнатова;
поземлен имот с идентификатор 17018.230.90:
площ: 3849 кв. м, пасище, собственост на Ивайло
Георгиев Игнатов;
поземлен имот с идентификатор 17018.240.714:
площ: 3246 кв. м, нива, собственост на Севастаки
Спасов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 17018.240.715:
площ: 1474 кв. м, нива, собственост на Илия
Колов Тренчев;
поземлен имот с идентификатор 17018.240.716:
площ: 3502 кв. м, нива, собственост на Борис
Димитров Ангелов;
поземлен имот с идентификатор 17018.240.717:
площ: 3002 кв. м, нива, собственост на Никола
Иванов Велков;
поземлен имот с идентификатор 17018.250.529:
площ: 1243 кв. м, нива, собственост на Ненка
Йорданова Апостолова;
поземлен имот с идентификатор 17018.250.530:
площ: 1470 кв. м, нива, собственост на Ивайло
Георгиев Игнатов;
поземлен имот с идентификатор 17018.250.531:
площ: 374 кв. м, пасище, собственост на Ивайло
Георгиев Игнатов;
поземлен имот с идентификатор 17018.250.532:
площ: 1205 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 17018.250.533:
площ: 21 907 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 17018.250.534:
площ: 41 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.716:
площ: 1995 кв. м, нива, собственост на Петър
Йорданов Динков;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.717:
площ: 499 кв. м, нива, собственост на „Си Ес Ай
Еф“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.718:
площ: 481 кв. м, нива, собственост на Иванка
Захариева Лилова;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.719:
площ: 972 кв. м, нива, собственост на Евгени
Ангелов Борисов;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.720:
площ: 984 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.721:
площ: 576 кв. м, нива, собственост на Еленко
Петров Торньов;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.722:
площ: 701 кв. м, нива, собственост на Дамян
Петров Торньов;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.723:
площ: 8075 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.724:
площ: 1123 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.729:
площ: 18 383 кв. м, нива, собственост на Десислава Ананиева Петрова;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.730:
площ: 143 кв. м, нива, собственост на Десислава
Ананиева Петрова;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.731:
площ: 929 кв. м, нива, собственост на Евгени
Ангелов Борисов;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.732:
площ: 58 517 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.733:
площ: 1595 кв. м, нива, собственост на Евгени
Ангелов Борисов;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.734:
площ: 1326 кв. м, нива, собственост на Евгени
Ангелов Борисов;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.735:
площ: 2341 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.736:
площ: 23 362 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 17018.240.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 1786 кв. м, площ след промяната:
1770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 17018.250.528:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Монтана, площ преди
промяната: 22 677 кв. м, площ след промяната:
77 кв. м.
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3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 17018.230.9:
площ: 8337 кв. м, нива, собственост на Цеко Георгиев Иванов и Найден Петров Каменов;
поземлен имот с идентификатор 17018.230.10:
площ: 1941 кв. м, нива, собственост на Ирена
Георгиева Игнатова;
поземлен имот с идентификатор 17018.230.82:
площ: 3856 кв. м, пасище, собственост на Ивайло
Георгиев Игнатов;
поземлен имот с идентификатор 17018.240.81:
площ: 3003 кв. м, нива, собственост на Никола
Иванов Велков;
поземлен имот с идентификатор 17018.240.82:
площ: 3909 кв. м, нива, собственост на Борис
Димитров Ангелов;
поземлен имот с идентификатор 17018.240.120:
площ: 1638 кв. м, нива, собственост на Илия
Колов Тренчев;
поземлен имот с идентификатор 17018.240.121:
площ: 3369 кв. м, нива, собственост на Севастаки
Спасов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 17018.250.91:
площ: 1553 кв. м, нива, собственост на Ивайло
Георгиев Игнатов;
поземлен имот с идентификатор 17018.250.92:
площ: 1365 кв. м, нива, собственост на Ненка
Йорданова Апостолова;
поземлен имот с идентификатор 17018.250.93:
площ: 418 кв. м, пасище, собственост на Ивайло
Георгиев Игнатов;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.31:
площ: 747 кв. м, нива, собственост на Дамян
Петров Торньов;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.32:
площ: 632 кв. м, нива, собственост на Еленко
Петров Торньов;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.33:
площ: 1080 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.34:
площ: 1075 кв. м, нива, собственост на Евгени
Ангелов Борисов;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.35:
площ: 500 кв. м, нива, собственост на Иванка
Захариева Лилова;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.36:
площ: 512 кв. м, нива, собственост на „Си Ес
Ай Еф“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.37:
площ: 2053 кв. м, нива, собственост на Петър
Йорданов Динков;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.59:
площ: 1132 кв. м, лозе, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 17018.490.712:
площ: 8095 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.13:
площ: 1400 кв. м, нива, собственост на Евгени
Ангелов Борисов;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.33:
площ: 23 729 кв. м, нива, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.96:
площ: 1053 кв. м, нива, собственост на Евгени
Ангелов Борисов;
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поземлен имот с идентификатор 17018.500.100:
площ: 20 530 кв. м, нива, собственост на Десислава Ананиева Петрова;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.101:
площ: 1604 кв. м, нива, собственост на Евгени
Ангелов Борисов;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.526:
площ: 54 787 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 17018.500.726:
площ: 2362 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана.
III. С. Долна Вереница, EKATTE 22040, община Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-84
от 12.01.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 22040.628.396:
площ: 27 079 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 22040.628.397:
площ: 3224 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 22040.628.398:
площ: 7368 кв. м, овощна градина, собственост
на „Славчо Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 22040.628.399:
площ: 2293 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 22040.321.8:
площ: 50 кв. м, пасище, собственост на Исай
Иванов Василов;
поземлен имот с идентификатор 22040.321.9:
площ: 1140 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 22040.321.10:
площ: 1802 кв. м, пасище, собственост на Илия
Стратоников Григоров;
поземлен имот с идентификатор 22040.321.11:
площ: 342 кв. м, пасище, собственост на Исай
Иванов Василов;
поземлен имот с идентификатор 22040.410.415:
площ: 88 858 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 22040.693.72:
площ: 32 755 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 22040.693.73:
площ: 2741 кв. м, широколистна гора, собственост
на Крум Йосифов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 22040.694.67:
площ: 11 019 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 22040.694.68:
площ: 1171 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 22040.628.12:
площ: 7503 кв. м, овощна градина, собственост
на „Славчо Спасов и синове“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 22040.628.62:
площ: 1186 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 22040.628.395:
площ: 31 276 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 22040.321.4:
площ: 1835 кв. м, пасище, собственост на Илия
Стратоников Григоров;
поземлен имот с идентификатор 22040.321.5:
площ: 1499 кв. м, пасище, собственост на Исай
Иванов Василов;
поземлен имот с идентификатор 22040.410.414:
площ: 89 721 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 22040.415.66:
площ: 2959 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 22040.693.4:
площ: 33 620 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 22040.693.5:
площ: 3000 кв. м, широколистна гора, собственост
на Крум Йосифов Младенов;
поземлен имот с идентификатор 22040.694.66:
площ: 7244 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата.
IV. С. Студено буче, EKATTE 70113, община
Монтана, одобрени със Заповед № РД-18-303
от 1.02.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 70113.33.10:
площ: 272 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.33.11:
площ: 54 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.33.12:
площ: 1977 кв. м, ливада, собственост на Иван
Петков Несторов;
поземлен имот с идентификатор 70113.34.22:
площ: 8638 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.34.23:
площ: 1549 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.34.24:
площ: 28 055 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.48:
площ: 392 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.49:
площ: 7415 кв. м, нива, собственост на „Ромфарм
Компани“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.50:
площ: 18 184 кв. м, нива, собственост на Лазар
Иванов Гоцов;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.51:
площ: 3299 кв. м, нива, собственост на Станимир
Йорданов Мирославов;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.52:
площ: 2678 кв. м, нива, собственост на Младен
Аврамов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.53:
площ: 8599 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 70113.110.54:
площ: 9482 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.55:
площ: 10 955 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.56:
площ: 2083 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.57:
площ: 6352 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.58:
площ: 6864 кв. м, за местен път, собственост на
Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.111.41:
площ: 3700 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.111.42:
площ: 8041 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.111.43:
площ: 4842 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.111.44:
площ: 80 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.111.45:
площ: 1581 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.112.22:
площ: 9774 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 70113.112.23:
площ: 2789 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70113.113.12:
площ: 7025 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 70113.208.17:
площ: 6936 кв. м, широколистна гора, собственост
на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“;
поземлен имот с идентификатор 70113.208.18:
площ: 4381 кв. м, широколистна гора, собственост
на Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“;
поземлен имот с идентификатор 70113.208.19:
площ: 9566 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.208.20:
площ: 1254 кв. м, пасище, собственост на Спаса
Арсова Луканова;
поземлен имот с идентификатор 70113.18.36:
площ: 29 207 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 70113.76.14:
площ: 2013 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.76.15:
площ: 2353 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.79.47:
площ: 8330 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 70113.162.19:
площ: 242 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ;
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поземлен имот с идентификатор 70113.162.20:
площ: 3895 кв. м, широколистна гора, собственост
на Серафина Иванова Алексова;
поземлен имот с идентификатор 70113.162.21:
площ: 3961 кв. м, широколистна гора, собственост
на Александър Георгиев Давидов;
поземлен имот с идентификатор 70113.162.22:
площ: 5650 кв. м, широколистна гора, собственост
на Трифон Георгиев Първанов.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 70113.33.1:
площ: 565 кв. м, ливада, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.33.2:
площ: 2058 кв. м, ливада, собственост на Иван
Петков Несторов;
поземлен имот с идентификатор 70113.34.8:
площ: 8943 кв. м, пасище, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.34.12:
площ: 1570 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.34.15:
площ: 28 058 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.14:
площ: 3002 кв. м, нива, собственост на Младен
Аврамов Стоянов;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.15:
площ: 3504 кв. м, нива, собственост на Станимир
Йорданов Мирославов;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.16:
площ: 19 001 кв. м, нива, собственост на Лазар
Иванов Гоцов;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.35:
площ: 6821 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.36:
площ: 7501 кв. м, нива, собственост на „Ромфарм
Компани“ – ООД;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.42:
площ: 14 708 кв. м, за местен път, собственост
на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.43:
площ: 8615 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.110.45:
площ: 9518 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.111.4:
площ: 1596 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.111.36:
площ: 3719 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.111.37:
площ: 8078 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.111.38:
площ: 5054 кв. м, дере, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.112.10:
площ: 10 967 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 70113.112.11:
площ: 2792 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
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поземлен имот с идентификатор 70113.113.7:
площ: 7842 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 70113.208.11:
площ: 15 447 кв. м, широколистна гора, собственост на Основно училище „Св. св. Кирил и
Методий“;
поземлен имот с идентификатор 70113.208.14:
площ: 4950 кв. м, пасище, собственост на Община
Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.208.15:
площ: 2506 кв. м, пасище, собственост на Спаса
Арсова Луканова;
поземлен имот с идентификатор 70113.18.34:
площ: 26 362 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 70113.76.3:
площ: 2454 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.76.13:
площ: 2018 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Монтана;
поземлен имот с идентификатор 70113.79.42:
площ: 8850 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 70113.162.5:
площ: 4500 кв. м, широколистна гора, собственост
на Александър Георгиев Давидов;
поземлен имот с идентификатор 70113.162.10:
площ: 5800 кв. м, широколистна гора, собственост
на Трифон Георгиев Първанов;
поземлен имот с идентификатор 70113.162.11:
площ: 5301 кв. м, широколистна гора, собственост
на Серафина Иванова Алексова;
поземлен имот с идентификатор 70113.162.12:
площ: 365 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред административния
съд по местонахождение на имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
899
147в. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Окръжния съд и Административния
съд – Габрово, за 2020 г.
Първи клас. „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Валентин Тодоров Иванов – Средно професионално-техническо училище, представена служебна
бележка от ОД на МВР – Габрово, за заемане на
длъжност в „Научно-техническа лаборатория“
при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за
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завършен курс по „Криминалистически изследвания“, въз основа на който може да се извършва
почерк-експертизи, назначени по наказателни и
граждански дела.
Георги Иванов Маджаров – висше образование, представена служебна бележка от ОД
на МВР – Габрово, за заемане на длъжност в
„Научно-техническа лаборатория“ при ОД на
МВР – Габрово, и удостоверение за завършен курс
по „Криминалистически изследвания“, въз основа
на който може да се извършва почерк-технич. на
док., трасолог, балистични експертизи, назначени
по наказателни и граждански дела.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Николай Колев Николов – висше образование, специалност „Охрана на обществения ред
и осигуряване на безопасно движение по пътищата“, допълнителна квалификация: взривно
дело, оръжеен майстор, инструктор по стрелкова
подготовка, ловно стопанство.
Втори клас. „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“,
диплома за магистър по специалност „Право“.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“,
диплома за магистър по специалност „Право“.
Младен Колев Пенчев – висше образование,
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
Николай Михаилов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“,
диплома за магистър по специалност „Право“.
Младен Колев Пенчев – висше образование,
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
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Николай Михаилов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“,
диплома за магистър по специалност „Право“.
Младен Колев Пенчев – висше образование,
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
Николай Михаилов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Станислав Рачев Рачев – висше образование,
специалност „Медицина“, диплома за призната специалност „Патологоанатомия с цитопатология“,
диплома за магистър по специалност „Право“.
Младен Колев Пенчев – висше образование,
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.
Николай Михаилов Влаев – висше образование, специалност „Медицина“ – нервни болести.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
2.6. Съдебномедицински експертизи за идентификация на човека
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“,
квалификация – биохимик – микробиолог със
специализация „Вирусология“.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3   

2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфекчиев – висше образование, специалност „Биохимия и микробиология“,
квалификация – биохимик – микробиолог със
специализация „Вирусология“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Борис Петров Шахов – висше образование,
специалност „Молекулярна биология“, специализация „Микробиология“.
Трети клас. „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия,
специалност „Нервни болести“, магистратура
специалност „Стопанско управление (Здравен
мениджмънт)“.
Райна Досева Петрова – висше образование,
специалност „Медицина“ – психиатрия, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема
„Съдебно-психиатрична и съдебно-психологична
експертиза“.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Димит ър Серафимов Серафимов – висше
образование, специалност „Клинична психология“ и специалност „Философия“, сертификат за
едноседмичен курс „Анализ на мотивациите и
механизмите на обществено опасното поведение в
съдебно-психологичната експертиза“, удостоверение по „Позитивна психотерапия“, удостоверение
за завършен курс за работа с теста на Векслер за
интелигентност при деца – HAWIK-R-1983.
Станислава Маринова Савова – висше образование, специалност „Психология“, специализация
„Социална психология“.
Росица Иванова Чернева-Тодорова – висше
образование, специалност „Психология“, удостоверение за допълнително обучение „Психологопедагогическа диагностика на деца и ученици със
специални образователни потребности“, детски
психолог, свидетелство за професионална квалификация „Ресурсен учител“.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Донка Иванова Господинова – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия.
Сюзан Месру Садъкова-Томева – висше образование, специалност „Медицина“ – психиатрия,
квалификация „Здравен мениджмънт“.
Н и кола й С т оя нов Дой чев – висше образование, специалност „Педагог“, специалност
„Медицинска психология и педагогическа рехабилитация“, сертификат, удостоверяващ преминато обучение на тема „Съдебно-психиатрична
и съдебно-психологична експертиза“.
Мирослава Мариянова Касамакова – висше
образование, специалност „Психология“.
Росица Иванова Чернева-Тодорова – висше
образование, специалност „Психология“, удостоверение за допълнително обучение „Психологопедагогическа диагностика на деца и ученици със
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специални образователни потребности“, детски
психолог, свидетелство за професионална квалификация „Ресурсен учител“.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Станислава Маринова Савова – висше образование, специалност „Психология“, специализация
„Социална психология“.
Четвърти клас. „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Вержиния Стоянова Ангелова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Дарина Василева Пенчева – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
свидетелство за специализация по „Стопанско
управление на промишлени системи“.
Елена Савчева Трифонова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Мариана Тачева Ганчева – висше образование,
специалност „Икономика и управление на индустрията“, магистър по специалност „Счетоводство
на нефинансовите предприятия“, сертификат за
квалификация „Експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи“.
Мария Милоева Тачева – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат
за експерт-оценител „Финансово-икономически
анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план“,
сертификат за експерт-оценител на инвестици
онен проект „Инвестиционен проект. Оценка на
инвестиционен проект“.
Николина Минкова Бабарова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
следдипломна квалификация „Мениджмънт и
стопански бизнес“.
Стефка Иванова Чукурова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Христо Недялков Христов – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Цецка Христова Мечкова – висше образование, специалност „Икономика и организация на
вътрешната търговия“.
Юлияна Георгиева Стефанова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Веселин Генов Василев – средно образование,
специалност „Икономика, планиране и отчетност
на селското стопанство“, сертификат за експертоценител на земеделски земи, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
активи – движимо имущество.
Георги Димитров Георгиев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи – движимо имущество.
Моника Тотева Тотева – висше образование,
специалност „Финанси“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни
експертизи“.
Ради Пенков Гечев – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Донка Маринова Атанасова – висше образование, специалност „Социално и застрахователно
дело“, сертификат „Експерт по финансово-счетоводни проблеми“.
Теодора Цанева Петкова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
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Петя Цвяткова Рачева-Иванова – висше образование, специалност „Кооперативно дело, сертификат за участие в семинар на тема „Актуални
въпроси по данъчното законодателство. Закон за
ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на туристичес
ките услуги, предоставяни от хотелиери и тур
оператори“, сертификат за участие в семинар на
тема „Предизвикателствата на Европейския съюз
и счетоводното и данъчно отчитане в Република
България след 1 януари 2007 г.“, сертификат за
участие в семинар на тема „Технология за намаляване на данъците“, сертификат за участие
в обучение на тема „Международни счетоводни
стандарти“.
Георги Иванов Капев – висше образование,
икономист.
Ивелина Георгиева Кръстинкова – висше
образование, специалност „ Финанси и банково
дело“ – бакалавър, специалност „Счетоводство и
контрол“ – магистър.
Радка Лазарова Михова – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“,
сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, удостоверение за преминат курс „Управление,
контрол и одит на средствата от Европейския
съюз“.
Диана Иванова Колева – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Счетоводна отчетност“,
„Счетоводство и контрол“, сертификат за обучение по „Международни счетоводни стандарти“,
удостоверение за медиатор.
Катя Недева Денева – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Ивелина Стефкова Цонева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Ваня Кънчева Кунева – висше образование,
специалист „Икономика на промишлеността“.
Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност
„Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.
Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Станчо Дончев Мечев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Янко Стоянов Вълчев – висше образование,
специалност „Прогнозиране и планиране на
икономически системи“, специалност „Право“.
Ирина Пенчева Цвяткова – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Вяра Иванова Илиева – висше образование,
специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.
Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и
специалност „Компютърни системи и технологии“.
Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на
индустрията“, свидетелство за професионална
квалификация по специалност „Счетоводство и
контрол“.
Весела Недева Михова – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“, професионална квалификация „Икономист-счетоводител“.
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Станимира Ганчева Крумова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
п рофесиона лна к ва лифика ц и я „Иконом ис тсчетоводител“, специализация „Организация и
технология на счетоводството в нефинансовите
предприятия“, сертификат за участие в курс за
обучение на тема „Международни счетоводни
стандарти“.
Иван Енчев Иванов – висше образование, специалност „Икономика на индустрията“, професи
онална квалификация „Икономист – индустриално производство“, специализация „Производствен
мениджмънт“, свидетелство за професионална
квалификация по специалността „Финансоворевизионен контрол“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни
експертизи“.
Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност „Финанси“, професионална
квалификация „Икономист“.
Марияна Тонева Банчева – висше образование,
специалност „Стопанско управление“, професионална квалификация „Икономист“, лиценз
за оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества.
Богданка Георгиева Александрова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
допълнителна квалификация „Вътрешен одитор
в публичния сектор“.
Румяна Стефанова Цонева – висше образование, степен „магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация
„Подготовка, възлагане и изпълнение на обществени поръчки“.
Красимир Ангелов Митев – висше образование, специалност „Икономист по промишленост
та“, допълнителна квалификация „Стопанско
управление на промишлени системи“.
Даниела Цветанова Иванова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“.
Теодора Георгиева Бочукова – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“,
допълнителна квалификация „Икономист-счетоводител“.
Красимира Цанева Цанева – висше образование, степен „магистър“, специалност „Счетоводство и контрол“, допълнителна квалификация
„Съдебни експертизи“.
Евгения Петрова Колева – висше образование,
степен „бакалавър“ – специалност „Финанси“,
и степен „магистър“ – специалност „Финансов
мениджмънт“.
Людмил Митев Недялков – висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и
контрол“; допълнителна квалификация „Здравна
икономика“, „Оценител на търговски предприятия
и вземания“.
Йорданка Петрова Данкова – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация: „Оценител недвижими
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия
и вземания.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Марко Минчев Пенев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5   

Димитър Върбанов Митев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, сертификат
за експерт „Финансово-икономически анализ
на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове
фондови борси, борси и борсови операции, анализ
и оценка на ценни книжа“, сертификат за участие в програма „Обучение на счетоводители по
Международни счетоводни стандарти“.
Димитър Иванов Кинчев – висше образование,
специалност „Икономика на промишлеността“.
Румяна Пантелеева Савчева – висше образование, специалност „Икономика на промишлеността“.
Никола Георгиев Корназов – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Ваня Кънчева Кунева – висше образование,
специалист „Икономика на промишлеността“.
Десислава Димитрова Русчева – висше образование, специалност „Икономика на търговията“.
Йовелина Христофорова Енева – висше образование, специалност „Финанси“ – бакалавър,
специалност „Стопанско управление“ – магистър.
Мирослава Митева Илиева – висше образование, Висш икономически институт, специалност
„Машинна обработка“, квалификация „Икономист-организатор“.
Мария Христова Атанасова – висше образование, специалност „Финанси и кредит“.
Станчо Дончев Мечев – висше образование,
специалност „Счетоводна отчетност“.
Янко Стоянов Вълчев – висше образование,
специалност „Прогнозиране и планиране на
икономически системи“, специалност „Право“.
Вяра Иванова Илиева – висше образование,
специалност „Аграрна икономика“, втора специалност „Финанси“.
Йордан Иванов Камбуров – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, свидетелство за професионална квалификация „Финансов
мениджър“.
Виолета Стефанова Стоянова – висше образование, специалност „Финансово-кредитно и
застрахователно дело“.
Румяна Стефанова Митева – висше образование, специалност „Икономика на кооперации“,
удостоверение за професионална квалификация
„Компютърна грамотност“.
Тодор Русев Кръстев – висше образование,
специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.
Емилия Христова Данчева – висше образование, специалност „Икономика и управление на
индустрията“, свидетелство за професионална
квалификация по специалност „Счетоводство и
контрол“.
Георги Колев Колев – висше образование,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Иван Енчев Иванов – висше образование, специалност „Икономика на индустрията“, професи
онална квалификация „Икономист – индустриално производство“, специализация „Производствен
мениджмънт“, свидетелство за професионална
квалификация по специалността „Финансоворевизионен контрол“, свидетелство за професионална квалификация по специалност „Съдебни
експертизи“.
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Теодора Недялкова Славова – висше образование, специалност „Финанси“, професионална
квалификация „Икономист“.
Стилияна Иванова Събева-Тинчева – висше
образование, специалност „Организация на производството и управление на промишлеността“,
специализация „Икономика, организация и управление на промишлеността“.
Филип Иванов Чипев – висше образование,
специалност „Управление на стопанските дейности – промишленост“.
Красимир Николов Халачев – висше образование, специалност „Финанси и кредит“, свидетелство за специализация „Трудово право“.
Богданка Георгиева Александрова – висше образование, специалност „Счетоводна отчетност“,
допълнителна квалификация „Вътрешен одитор
в публичния сектор“.
Красимир Ангелов Митев – висше образование, специалност „Икономист по промишленост
та“, допълнителна квалификация „Стопанско
управление на промишлени системи“.
Людмил Митев Недялков – висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и
контрол“; допълнителна квалификация „Здравна
икономика“, „Оценител на търговски предприятия
и вземания“.
Йорданка Петрова Данкова – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация: „Оценител недвижими
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия
и вземания“.
Илия Асенов Георгиев – висше образование,
специалност „Инженер – лесовъд“, допълнителна
квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен
одитор“, „Одитор“.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова – вис
ше образование, специалност „Селскостопанска техника“, удостоверение за професионална
квалификация „Оценка на недвижими имоти“,
лиценз за оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества, лиценз за оценка на
машини и съоръжения, сертификат за квалификация – оценител на земеделски земи.
Деян Ганчев Денчев – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“, сертификат
за експерт-оценител на машини и съоръжения,
сертификат за автоексперт-оценител автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна
стойност, лиценз за оценка на машини и съоръжения, сертификат за „Съдебен експерт – оценител
на оборотни и дълготрайни активи“.
Румен Георгиев Георгиев – висше образование, специалност „Индустриален мениджмънт“,
лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз
за оценка на машини и съоръжения, лиценз за
оценка на земеделски земи, подобренията и насажденията върху тях.
Милка Иванова Ганчева – висше образование,
икономист по строителството, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за оценка
на земеделски земи.
Тинка Крумова Доскова – висше образование,
специалност „Предприемачество и мениджмънт“,
лиценз за оценка на недвижими имоти.
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Радинка Вълова Гергова – висше образование,
специалност „Икономика – Бизнес администрация“, лиценз за оценка на недвижими имоти и
земеделски земи.
Дончо Стефанов Петров – завършено средно
специално образование – професионална гимназия по селско стопанство, специалност „Растениевъдство“; лиценз за оценка на недвижими
имоти и земеделски земи.
Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност „Икономист по строителство“,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Росица Георгиева Донева – висше образование,
специалност „Прецизно машиностроене и уредостроене“, сертификат за оценка на недвижими
имоти и земеделски земи, сертификат за оценка
на машини и съоръжения, активи.
Тодор Русев Кръстев – висше образование,
специалност „Икономика и управление на селското стопанство“, сертификат за оценка на
недвижими имоти.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, лиценз за оценка на недвижими
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
лиценз да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
Радослав Христов Глухов – висше образование,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
Теодора Пенчева Гълъбарова – висше образование, специалност „Стопанско управление“,
сертификат за оценка на недвижими имоти, сертификат за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения, сертификат за оценка на машини
и съоръжения.
Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Йорданка Петрова Данкова – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация: „Оценител недвижими
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия
и вземания“.
Пети клас. „Съдебни инженерно-технически
експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Алекси Атанасов Чиликов – висше образование, специалност „Механично уредостроене“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето, специалното производство, приборите и средствата за автоматизация,
електронната промишленост, леката и тежката
промишленост, лиценз за оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
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Гат ьо Рачев Гат ев – висше образова н ие,
специалност „Ел. обзавеждане и автоматика на
промишлеността“.
Георги Симеонов Щебунаев – висше образование, специалност „Механично уредостроене“,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения, активи.
Гочо Николов Гочев – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, лиценз
за оценка на машини и съоръжения в сферата
на машиностроителната и металообработващата
промишленост.
Йордан Симеонов Йорданов – висше образование, специалност „Електронна техника“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на електротехническата и електронната
промишленост, машиностроителната и металообработващата промишленост.
Красимир Маринов Иванов – висше образование, специалност „Електроенергетика“, свидетелство за научно звание – доцент по научната
специалност „Електрически мрежи и системи“,
удостоверение за присъдена пълна проектантска
правоспособност при КИИП по част „Електрическа“.
Михаил Стефанов Станев – висше образование, специалност „Технология на машиностроенето“, лиценз за оценка на машини и съоръжения
в сферата на машиностроителната и металообработващата промишленост.
Николай Ганчев Ганчев – висше образование,
специалност „Хидро- и пневмотехника“, лиценз
за оценка на машини и съоръжения.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Първан Йорданов Илиев – висше образование,
специалност „Технология на машиностроенето“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения в
сферата на машиностроенето и металообработването и хранително-вкусовата промишленост.
Цветан Любомиров Цонев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Генко Тодоров Иванов – висше образование,
специалност „Двигатели с вътрешно горене“,
лиценз за оценка на машини и съоръжения.
Катя Костова Колева – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи, сертификат за автоекспертоценител.
Иван Стефанов Иванов – висше образование,
специалност „Механично уредостроене“, удостоверение за ограничена проектантска правоспособност при КИИП по част „Електрическа“ и
„Автоматизация и КИП“, удостоверение за регистрация в КИИП към секция „Електротехника,
автоматика и съобщителна техника“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Николай Димитров Николов – висше образование, специалност „Технология и управление
на транспорта“.
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Лиляна Миткова Райкова – висше образование, степен „магистър“, специалност „Горско
стопанство“, допълнителна квалификация „Оценител на поземлени имоти в горски територии“.
Веселин Николов Цаков – висше образование,
специалност „Автоматика, компютърна техника
и технологии“, професионална квалификация
„Електроинженер“, специализация „Компютърни
системи и технологии“.
Илиян Илиев Владов – висше образование,
специалност „Специална електрометалургия“,
квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“.
Димитър Петров Димитров – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел.
обзавеждане“.
Ана Антонова Антонова – висше образование,
специалност „Хидравлична и пневматична техника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Минко Калчев Червенков – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия,
картог рафи я“; допълнителна к ва лификаци я:
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, кадастър и регулация.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев – висше образование,
специалност „ТМММ“.
Веселин Илиев Илиев – висше образование,
специалност „Механизация на селското стопанство“.
Петър Ангелов Петров – висше образование,
специалност „Топлоенергетика“, сертификат за
експерт-оценител на машини и съоръжения.
Мирослав Иванов Христов – висше образование, специалност „Селскостопанска техника“,
сертификат за експерт-оценител на машини и
съоръжения.
Христофор Йорданов Христов – висше образование, специалност „Технология и управление
на транспорта“.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Добрин Петров Шиков – висше образование,
специалност „Технология на машиностроенето“.
Стоян Лалев Лалев – висше образование, специалност „Механична технология на дървесината“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
Николай Христов Козарев – висше образование, доктор, eлектроинженер, оценител на
недвижими имоти, на машини и съоръжения,
оценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях.
Илиян Илиев Владов – висше образование,
специалност „Специална електрометалургия“,
квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“.
Минко Калчев Червенков – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия,
картог рафи я“; допълнителна к ва лификаци я:
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, кадастър и регулация.
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5.4. Съдебна компютърно-техническа експертиза
Миглена Стефанова Атанасова – висше образование, специалност „Конструкции и технология
в електронното и механичното уредостроене“,
диплома за квалификация „Математическо осигуряване на изчислителни машини и системи“.
Милена Николаева Козарева – висше образование, специалност „Счетоводство и контрол“ и
специалност „Компютърни системи и технологии“.
Мариян Михаилов Пенчев – висше образование, специалност „ЕТМЕ“.
5.5. Съдебна строително-техническа експертиза
Анка Гатева Николова – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Велина Иванова Ракова – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Деян Иванов Георгиев – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Евгения Шишева Живкова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, лиценз за оценка
на недвижими имоти, удостоверение за присъдена пълна проектантска правоспособност при
КИИП, по части „Конструктивна“ и „Организация
и изпълнение на строителството“.
Йотка Петрова Станчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, диплома за пре
квалификация, специалност „Счетоводство на
предприятието“.
Лиляна Тотева Велчева – висше образование,
специалност „Архитектура“, лиценз за оценка на
недвижими имоти.
Найда Цочева Щебунаева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Фанка Иванова Дочева – висше образование,
специалност „Архитектура“.
Христина Владимирова Павлова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, лиценз за оценка на недвижими
имоти.
Янка Димитрова Ралева – висше образование,
специалност „Промишлено и гражданско строителство“, лиценз за оценка на недвижими имоти,
сертификат за експерт-оценител на земеделски
земи, подобренията и трайните насаждения.
Боряна Йорданова Иванова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, лиценз за оценка
на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели
държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружеств а,
удостоверение за присъдена пълна проектантска
правоспособност при КИИП, по части „Конструктивна“ и „Организация и изпълнение на
строителството“, удостоверение за вписване в
публичен регистър на лицата, упражняващи
технически контрол по част „Конструктивна на
инвестиционните проекти“.
Иван Станчев Иванов – висше образование,
специалност „Хидротехническо строителство“,
лиценз за оценка на недвижими имоти, удостове-
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рение за присъдена пълна проектантска правоспособност при КИИП по част „Хидротехническа“.
Владка Христова Гатева – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Христо Рачев Рашеев – висше образование,
специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Юлия Георгиева Георгиева – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация“.
Димитър Илиев Босев – висше образование,
специалност „Земеустройство“, удостоверение за
инженер-геодезист, лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз за оценка на земеделски
земи и подобренията върху тях, свидетелство
за правоспособност за извършване на дейности
по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ
и ЗВСГЗГФ.
Цона Георгиева Христова – висше образование, специалност „Икономист по строителство“,
сертификат за оценка на недвижими имоти,
сертификат за оценка на търговски предприятия
и вземания, удостоверение за оценка на земеделски земи.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Добрин Борисов Иванов – висше образование, специалност „Водоснабдяване и канализация – пречистване на водите“, свидетелство за
допълнителна квалификация „Газоснабдяване“,
специалист ВиК.
Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, удостоверение за
пълна проектантска правоспособност по част
„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството“, удостоверение за упражняване
на технически контрол по част „Конструктивна
на инвестиционните проекти, конструкции на
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен
курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със
съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ)
на влаганите в строежите строителни продукти“.
Радослав Христов Глухов – висше образование,
сертификат за оценителска правоспособност за
оценка на недвижими имоти.
Росица Йонкова Николова – висше образование, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка
на недвижими имоти.
Антоанета Иванова Джагарова – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“.
Минко Калчев Червенков – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия,
картог рафи я“; допълнителна к ва лификаци я:
оценител на недвижими имоти, земеделски земи,
машини и съоръжения, кадастър и регулация.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Соня Емилова Белчева – висше образование, специалност „Промишлено и гражданско
строителство – конструкции“, удостоверение за
пълна проектантска правоспособност по част
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„Конструктивна организация и изпълнение на
строителството“, удостоверение за упражняване
на технически контрол по част „Конструктивна
на инвестиционните проекти, конструкции на
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен
курс на тема: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие със
съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 от ЗУТ)
на влаганите в строежите строителни продукти.
Шести клас. „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Йорданка Николова Димитрова – висше образование, специалност „Лозаро-градинарство“,
удостоверение за придобита правоспособност
като борсов посредник (брокер) на Софийската
стокова борса, удостоверение за управленска
квалификация – „мениджър“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова – висше образование, специалност „Зоотехника“.
Стефка Димитрова Игнатова – висше образование, специалност „Биология“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Янко Георгиев Колев – висше образование,
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение
за квалификация по „Съдебномедицинска идентификация на личността по костни останки и
зъбен статус“, удостоверение за квалификация
по „Автомобилен травматизъм – медицински и
деонтологични проблеми“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
Илия Асенов Георгиев – висше образование,
специалност „Инженер – лесовъд“, допълнителна
квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен
одитор“, „Одитор“.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Илия Асенов Георгиев – висше образование,
специалност „Инженер – лесовъд“, допълнителна
квалификация „Машинен техник“, „Вътрешен
одитор“, „Одитор“.
Андрей Любенов Костадинов – висше образование, специалност „Техника и технология за
опазване на природната среда“, специализация
„Технически средства и системи за контрол и
анализ на индустриалното замърсяване“.
Седми клас. „Експертизи на материали, вещества и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Николов Колев – висше образование,
специалност „Фармация“.
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Ценислав Стефанов Влъкненски – висше образование, специалност „Химия“, удостоверение
за вписване в публичния регистър на експертите,
извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС)
със следните заявени елементи на оценката: качество на атмосферния въздух, опасни вещества,
отпадъци.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекул ярна и фу нк ционална
биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик, определяне и количествен анализ
на наркотични и упойващи вещества, алкохол и
други в биологични проби и обекти.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше
образование, специалност „АВ – боеприпаси“,
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия
на взривните вещества), доцент по „Техника и
технология на взривните работи“.
Васко Христов Наков – висше образование,
специалност „Фармация“, сертификат за преминал следдипломна квалификация за хранителни
добавки по програмата „NATURA SANAT“, удостоверение за преминат курс „Консултантската роля
на фармацевта при отпускане на пробиотици“ и
„Съвременни антибактериални средства“.
Осми клас. „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Неделчо Михов Михов – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“, лиценз
за ветеринарномедицинско обслужване на ветеринарен участък, издаване на ветеринарномедицински документи и изпълнение на държавната
профилактична програма по чл.8а от Закона за
ветеринарното дело.
Илко Иванов Попов – висше образование,
специалност „Ветеринарна медицина“.
8.2. Съдебно-агротехническа експертиза
Стояна Стоянова Илиева – висше образование, специалност „Полевъдство“, диплома за
следдипломна специализация по „Биологична и
интегрирана борба с болестите и неприятелите
по селскостопанските култури“.
Ангел Петков Колчевски – висше образование,
специалност „Горско стопанство“, удостоверение
за регистрация в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика.
Кръстю Панайотов Панайотов – висше образование, специалност „Полевъдство“.
Девети клас. „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Юлияна Мирчева Шулекова – висше образование, специалност „История“.
Десети клас. „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Павел Цонков Ванков – средно специално
образование, специалност „Геодезия и картография“, сертификат за оценка на недвижими имоти.
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Ана Антонова Антонова – висше образование,
специалност „Хидравлична и пневматична техника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, лиценз за оценка на недвижими
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
лиценз да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
Йорданка Петрова Данкова – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация: „Оценител недвижими
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия
и вземания“.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Иванка Славчева Пакиданска – висше образование, специалност „Текстилна техника“,
свидетелство за професионална квалификация
„Мениджмънт на интелектуалната собственост“,
лиценз за оценка на други активи (дизайн и
приложни изкуства), лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Людмил Митев Недялков – висше икономическо образование, специалност „Счетоводство и
контрол“; допълнителна квалификация „Здравна
икономика“, „Оценител на търговски предприятия
и вземания“.
Йорданка Петрова Данкова – висше икономическо образование, специалност „Финанси“, допълнителна квалификация: „Оценител недвижими
имоти“ и „Оценител на търговски предприятия
и вземания“.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Иванка Славчева Пакиданска – висше образование, специалност „Текстилна техника“,
свидетелство за професионална квалификация
„Мениджмънт на интелектуалната собственост“,
лиценз за оценка на други активи (дизайн и
приложни изкуства), лиценз за права на интелектуална и индустриална собственост и други
фактически отношения.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Христо Петков Христов – висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за присъдена пълна
проектантска правоспособност при КИИП по
част „Геодезическа“, удостоверение за включване
в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, лиценз за оценка на недвижими
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
лиценз да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
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Диана Христова Гергова-Влаева – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“,
удостоверение за оценител на земеделски земи,
включен в списъка на вещите лица по чл. 19а,
ал. 8 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Лиляна Миткова Райкова – висше образование, степен „магистър“, специалност „Горско
стопанство“, допълнителна квалификация „Оценител на поземлени имоти в горски територии“.
Единадесети клас. „Други съдебни експертизи“
Павел Цонков Ванков – средно специално
образование, специалност „Геодезия и картография“, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Татяна Дешкова Стойчева – средно образование, удостоверение за изработка, преработка и
ремонт на изделия от благородни метали.
Христо Петков Христов – висше образование,
специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, удостоверение за присъдена пълна
проектантска правоспособност при КИИП по
част „Геодезическа“, удостоверение за включване
в списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи като оценител на земеделски земи.
Жанета Атанасова Трифонова – висше образование, специалност „Математика“.
Димитър Петров Димитров – висше образование, специалност „Ел. снабдяване и ел.
обзавеждане“.
Тихомир Донков Досев – висше образование,
специалност „Застрахователно и социално дело“.
Мая Иванова Кичева – висше образование,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик, молекулярно-генетична идентификация и
определяне произход на животни и пол на птици,
определяне състав и произход на хранителни
продукти, суровини и фуражи, експертиза по
писмени данни, касаещи предходните две.
Юлиян Пенчев Пенев – висше образование,
специа лност „Марк шайдерство и геодези я“,
удостоверение за пълна проектантска правоспособност, квалификация – минен инженер по
маркшайдерство и геодезия.
Андрей Любенов Костадинов – висше образование, специалност „Техника и технология за
опазване на природната среда“, специализация
„Технически средства и системи за контрол и
анализ на индустриалното замърсяване“.
Цоньо Колев Гичев – висше образование, специалност „Застрахователно дело“, социално дело.
Пламен Христов Христов – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия и
картография“, лиценз за оценка на недвижими
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски
земи, подобренията и насажденията върху тях,
лиценз да извършва технически дейности при
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците
за тяхното прилагане.
Диана Христова Гергова-Влаева – висше образование, специалност „Геодезия, фотограметрия
и картография“, удостоверение за пълна проектантска правоспособност по част „Геодезия“,
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удостоверение за оценител на земеделски земи,
включен в списъка на вещите лица по чл. 19а,
ал. 8 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи.
Николай Димитров Николов – висше образование, специалност „Технология и управление
на транспорта“, оценител в областта на железопътния транспорт.
Илиян Илиев Владов – висше образование,
специалност „Специална електрометалургия“,
квалификация „Инженер-металург“, допълнителна квалификация „Ръководител взривни работи“,
„Безопасност и здраве при работа“.
Илия Асенов Георгиев – висше образование,
специалност „Инженер – лесовъд“, допълнителна квалификация „Машинен техник, „Вътрешен
одитор“, „Одитор“.
373
147г. – Минис т ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за съдебния район на Окръжния и Административния
съд – Кюстендил, за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Иван Асенов Попов, образование висше, квалификация – инженер-химик.
1.2. Трасологични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
1.4. Дактилоскопски експертизи
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование
висше; специалности: хирургия, спешна медицина,
гръдна хирургия, детска хирургия.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалист молекулярен биолог.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1   

Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалност „Нервни болести“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
клиничен химик и доктор по биохимия.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, биохимия и микробиология.
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалист молекулярен биолог.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация „Биохимик – клиничен
химик“.
Д-р Михаил Ненков Зарев, образование висше,
специалист по хигиена на труда.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, биохимия и микробиология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование
висше; специалности: хирургия, спешна медицина,
гръдна хирургия, детска хирургия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Александър Асенов Антимов, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Бойко Илиев Полянов, образование висше,
специалист по хирургия.
Д-р Борис Славчов Жабински, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Васил Иванов Николчев, образование
висше, специалист по съдебна медицина.
Д-р Димитрина Стоянова Динкова, образование висше, специалист по патологоанатомия
и цитопатология.
Д-р Емил Зиновиев Лазов, образование висше,
специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Златко Костадинов Величков, образование
висше, специалист по хирургия.
Д-р Лилия Георгиева Чингарска, образование
висше, специалист по нервни болести.
Д-р Любомир Боянов Таушански, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Д-р Николай Панев Вардаров, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, образование
висше; специалности: хирургия, спешна медицина,
гръдна хирургия, детска хирургия.
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Д-р Сашка Стойнева Павлова, образование
висше, специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия.
Д-р Сотир Христов Каралийски, образование
висше, специалист по ортопедия и травматология.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация „Молекулярен биолог“, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация „Биохимик – клиничен химик“.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация „Биохимик, микробиолог със
специализация вирусология“.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Борис Петров Шахов, образование висше,
специалност „Молекулярна биология“, квалификация „Молекулярен биолог“, специализация
„Микробиология“.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация „Биохимик – клиничен химик“.
Николай Гинчев Тюфекчиев, образование
висше, специалност „Биохимия и микробиология“, квалификация „Биохимик, микробиолог със
специализация вирусология“.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование вис
ше, специалист по психиатрия и нервни болести.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация психология, следдипломна
квалификация – клинична психология, медицинска психология, развитие в условията на ранна
депривация, проблеми на осиновяването.
Елеонора Костадинова Василиева, образование
висше, квалификация психолог – съдебен експерт.
Здравка Исталиянова Анина, образование
висше, специалност „Психология“, специализация
„Юридическа психология“.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Надежда Георгиева Димитрова, образование
висше, специалност „Психология“, специализация
„Юридическа психология“, квалификация – магистър по психология.
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Олга Неделчева Михалчева, образование
висше – магистър, специалност „Психология“,
специализация „Юридическа психология“.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация – психология, следдип
ломна квалификация – клинична психология,
медицинска психология, развитие в условията на
ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен
експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование висше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Надежда Георгиева Димитрова, образование
висше, специалност „Психология“, специализация
„Юридическа психология“, квалификация – магистър по психология.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Д-р Александър Иванов Паризов, образование
висше, специалист по психиатрия.
Антонина Панчова Карамфилова, образование
висше, квалификация – психология, следдип
ломна квалификация – клинична психология,
медицинска психология, развитие в условията на
ранна депривация, проблеми на осиновяването.
Д-р Владислава Кирилова Разсолкова, образование висше, специалист по психиатрия и
детска психиатрия.
Д-р Даниела Георгиева Панайотова, образование висше, специалист по психиатрия.
Елеонора Костадинова Василиева, образование висше, квалификация – психолог – съдебен
експерт.
Д-р Илка Иванова Кръстева, образование висше, специалист по психиатрия и нервни болести.
Катя Костадинова Младенова, образование
висше, квалификация – магистър по социална
психология; психолог – съдебен експерт.
Катя Александрова Николова, образование
висше, квалификация – магистър по социални
дейности; експерт по психология.
Надежда Георгиева Димитрова, образование
висше, специалност „Психология“, специализация
„Юридическа психология“, квалификация – магистър по психология, сертификати.
Снежина Спасова Михайлова, образование
висше, квалификация – специалист по психология.
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4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Анка Георгиева Липева, образование средно
специално, квалификация – икономист и счетоводител.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация – икономист.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Вергиния Веселинова Иванова, образование
висше, квалификация – икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация – икономист-счетоводител.
Геновева Венева Ненова, образование полувисше, квалификация – икономист.
Георги Мирчев Вълев, образование висше,
квалификация – икономист.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация – „Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация – икономист.
Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, квалификация – икономист организатор,
допълнителни квалификации – специалист по
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление
на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, сл. тел. 078/551257, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация – стоковед.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
к ва лификаци я – икономист, организаци я на
промишленото производство.
Иванка Йорданова Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономика.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3   

Калина Георгиева Пеева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висше, квалификация – икономист.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – магистър по икономика.
Малинка Богданова Никова, образование
висше, квалификация – икономист.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Мария Ганчева Георгиева-Драгомирова, образование висше, квалификация – икономист.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация – икономистпроектант.
Мартин Милчев Тодоров, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – магистър по икономика.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация – счетоводител.
Мла денка Тодорова Гиргинова-Чу ч у кова,
образование висше, бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация – икономист – системен
организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител, специалност „Право“, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“ – валидно до 14.05.2023 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева, образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Росица Веселинова Митова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация – аграрикономист, друга
специалност „Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност“.
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Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Станка Стоянова Чавдарова, образование
висше, квалификация – икономист-финансист.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Татяна Манева Алексова, образование средно,
специалност „Икономика, планиране и отчетност
на промишлеността и строителството“, квалификация – икономист-счетоводител.
Христо Митков Дъбовски, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветан Иванов Дамянов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Цветанка Емилова Харалампиева, образование
висше, специалност „Публична администрация
и мениджмънт, европейска администрация и
мениджмънт“, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и
икономист.
Цветанка Йорданова Вуковска, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Валентина Петрова Негревска, образование
висше, квалификация – икономист.
Василка Христова Пиргова, образование
средно специално, квалификация – счетоводител
и икономист.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграр
икономист, специализация „Икономика и управ
ление на АПП“.
Димитър Стоянчов Атанасов, образование
висше, квалификация – икономист.
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Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, к валификаци я – икономист-организатор,
допълнителни квалификации – специалист по
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление
на корпоративните финанси.
Емил Димитров Нейков, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Емилия Асенова Костадинова, образование
висше, квалификация – икономист.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Кирилов Дермански, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Иван Тасков Станчев, образование висше,
к ва лификаци я – икономист, организаци я на
промишленото производство.
Иванка Йорданова Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Йорданка Петрова Гацева, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономика.
Калина Георгиева Пеева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Кирил Димитров Николов, образование вис
ше, специалност „Икономика и управление на
промишлеността“, квалификация – икономист
организация на промишленото производство.
Кристина Костадинова Костадинова, образование висше, квалификация – магистър по
икономика.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Людмила Георгиева Лапева, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Марияна Георгиева Стоименова, образование
средно специално, квалификация – икономистпроектант.
Мла денка Тодорова Гиргинова-Чу ч у кова,
образование висше, бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Недка Вълчева Харалампиева, образование
висше, квалификация – икономист – системен
организатор.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Петър Стоилов Петров, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Полина Димитрова Кавръкова, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител, специалност „Право“, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“,
валидно до 14.05.2023 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
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Роза Стоянова Георгиева, образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Славка Стоянова Манова, образование висше,
квалификация – икономист.
Снежанка Райчова Траянска, образование
висше, квалификация – икономист.
Соня Софрониева Димитрова, образование
висше, квалификация – аграрикономист, друга
специалност „Организация и управление на бизнеса и управленска отчетност“.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Татяна Манева Алексова, образование средно,
специалност „Икономика, планиране и отчетност
на промишлеността и строителството“, квалификация – икономист-счетоводител.
Христо Митков Дъбовски, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветелин Кирилов Иванов, образование висше,
специалност „Икономика – бизнесадминистрация“; специализация маркетинг, реклама и бизнес
комуникации, митнически режим и процедури,
мерки на търговската политика, „Инкотермс
2000“, Интрастат и международен автомобилен
транспорт.
Цветанка Емилова Харалампиева, образование
висше, специалност „Публична администрация
и мениджмънт, европейска администрация и
мениджмънт“, квалификация – магистър по публична администрация и мениджмънт.
Цветанка Илиева Илиева, образование средно специално, квалификация – счетоводител и
икономист.
Цветанка Йорданова Вуковска, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Ана Николова Томова, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Андрей Йорданов Терзийски, образование
висше, специа лност „Финанси“, к ва лификация – икономист.
Бойко Георгиев Кечев, образование висше, квалификация – икономист – системен организатор.
Валери Василев Христов, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Вили Бориславова Кечева, образование висше,
квалификация – икономист-счетоводител.
Ганчо Кирилов Ангелов, образование висше,
квалификация – икономист по търговията.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмата.
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Евгени Зафиров Таушанов, образование вис
ше, к валификаци я – икономист-организатор,
допълнителни квалификации – специалист по
проектиране на АСЧ, мениджмънт, управление
на корпоративните финанси.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител.
Иван Димитров Петков, образование висше,
квалификация – стоковед.
Иванка Йорданова Терзийска, образование
висше, специалност „Стопанско управление“,
квалификация – стопанско управление.
Лалка Георгиева Станчева, образование висше,
специалност „Счетоводна отчетност“, квалификация – икономист-счетоводител.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Людмила Георгиева Лапева, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – магистър по икономика.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител.
Мла денка Тодорова Гиргинова-Чу ч у кова,
образование висше, бакалавър, специалност
„Финанси“, квалификация – икономист.
Надежда Димитрова Шалдупова, образование
висше, квалификация – икономист по труда.
Надя Силуанова Иванова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Николай Иванов Рошков, образование висше,
квалификация – икономист.
Полина Димитрова Кавръкова, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител, специалност „Право“, квалификация – юрист.
Реонита Иванова Йорданова, образование
висше, квалификация – икономист-счетоводител,
разрешение за достъп до КИ до ниво „Секретно“,
валидно до 14.05.2023 г.
Роза Методиева Христова, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист.
Роза Стоянова Георгиева – образование висше,
специалност „Финанси и кредит“, квалификация – икономист.
Спаска Захариева Чочова, образование полувис
ше, специалност „Икономика на съобщенията“.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Татяна Манева Алексова, образование средно,
специалност „Икономика, планиране и отчетност
на промишлеността и строителството“, квалификация – икономист-счетоводител.
Цветанка Йорданова Вуковска, образование
висше, специалност „Счетоводство и контрол“,
квалификация – икономист-счетоводител.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Инж. Асен Димитров Низамов, образование
висше, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, професионална квалификация
„Магистър инженер“.
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Валентина Иванова Георгиева, образование
висше, специалност „Маркетинг и мениджмънт“
и „Финанси“, квалификация – икономист; специалност „Електрически машини и апарати“,
квалификация – електроинженер.
Ва лентин Стойчев Стойчев, образование
висше, квалификация – инженер по радиоелектроника.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Васи лка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство.
Виктор Борисов Чочов, образование полувис
ше, специалност „Радиотехника“.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“, валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик.
Инж. Димитър Веселинов Христов, образование висше, професионална квалификация
„Инженер-геодезист“.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Драгомир Димитров Драгнев, образование
висше, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Здравка Иванова Велинова, образование висше,
квалификация – инженер-геолог – хидрогеолог;
специализация по ИП при строителството на
нови жилищни комплекси.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование
висше, квалификация – инженер по геодезия,
фотограметрия и картография.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
Инж. Крум Николаев Димитров, образование
висше, специалност „Геодезия“, професионална
квалификация „Инженер-геодезист“.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Лъчезар Тодоров Димитров, образование вис
ше, квалификация – електроинженер.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация – инженер-геодезист.
Маргарита Пенева Стоименова, образование
висше, квалификация – машинен инженер.
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Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, специалност
„Автотранспортна техника“, професия „Техник
на транспортна техника“ и „Монтьор на транспортна техника“.
Никола Ангелов Балкански, образование вис
ше, квалификация – електроинженер.
Нина Димчова Терзийска, образование висше,
квалификация – минен инженер по маркшайдерство и геодезия.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на
строителството.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация – минен инженер.
Румен Иванов Серафимов, образование висше,
квалификация – инженер по геодезия, фотограметрия и картография.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Соня Иванова Димитрова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
Инж. Христинка Йорданова Александрова,
образование висше, квалификация „Инженер по
геодезия, фотограметрия и картография“.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик, експерткриминалист.
Асен Станков Димитров, образование висше,
специалност „Автоматика и информационни
технологии“, квалификация – инженер, специалност „Автотехническа експертиза“, квалификация – магистър инженер.
Бисер Малинов Кирилов, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Богдан Найденов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“, валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Костадинов Илиевски, образование
висше – бакалавър, квалификация – машинен
инженер.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Йордан Георгиев Петров, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
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Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, специалност
„Автотранспортна техника“, професия „Техник
на транспортна техника“ и „Монтьор на транспортна техника“.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Росен Иванов Стойчев, образование висше,
квалификация – минен инженер.
Р у м я на Ми т кова С т оя нова, образова н ие
висше, специалност „Технология на металите“,
квалификация – машинен инженер.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство.
Филип Валентинов Кирилов, образование
висше, специалност „Технология и управление на
транспорта“, квалификация – магистър инженер.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Инж. Асен Димитров Низамов, образование
висше, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, професионална квалификация
„Магистър инженер“.
Асен Станков Димитров, образование висше,
специалност „Автоматика и информационни
технологии“, квалификация – инженер, специалност „Автотехническа експертиза“, квалификация – магистър-инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Георги Асенов Стоименов, образование висше,
квалификация – машинен инженер, разрешение
за достъп до КИ до ниво „Секретно“, валидно
до 22.05.2017 г.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Емил Атанасов Георгиев, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Людмила Илиева Михайлова, образование
висше, квалификация – инженер-химик, специалност „Технология на кожите“.
Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, специалност
„Автотранспортна техника“, професия „Техник
на транспортна техника“ и „Монтьор на транспортна техника“.
Румяна Миткова Стоянова, образование висше,
квалификация – машинен инженер.
5.4. Съдебна компютърнотехническа експертиза
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
Стелиян Тодоров Тодоров, образование висше,
специалност „Изчислителна техника“, квалификация – инженер по електроника и автоматика,
специалност „Счетоводство и контрол“.
Николай Иванов Пенев, образование средно,
специалност „Оператор-програмист“.
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5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Александър Драганов Шулев, образование
висше, квалификация – инженер по хидромелиоративно строителство.
Анна Анатолиева Тишкова-Алексиева, образование висше, квалификация – архитект.
Анка Стефанова Стоянова, образование средно
специално, квалификация – среден техник строи
телство и архитектура.
Инж. Асен Димитров Низамов, образование
висше, специалност „Промишлено и гражданско
строителство“, професионална квалификация
„Магистър инженер“.
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност
„ПГС“, квалификация – магистър инженер.
Ваня Крумова Цветкова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Васил Станойков Стоянов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Венцислав Николов Точев, образование средно
специално, квалификация – строителен техник.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект.
Инж. Димитър Веселинов Христов, образование висше, специалност „Геодезия“, професионална квалификация „Инженер-геодезист“.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист.
Димитър Тодоров Велинов, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Елвира Боянова Цонева, образование средно
специално, квалификация – строителен техник.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Елка Кирилова Златкова-Симеонова, образование средно специално, квалификация – среден
строителен техник.
Емил Димитров Кирилов, образование висше,
специалност „Промишлено и гражданско строителство – технология“, квалификация – строителен инженер по ПГС.
Зорка Кирилова Кръстева-Видолова, образование висше, специалност „Промишлено и гражданско строителство“, квалификация – строителен
инженер по ПГС.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство.
Катя Костадинова Младенова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация – инженер-геодезист.
Милан Богданов Ангелов, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Милка Петрова Каблешкова, образование
висше, квалификация – архитект.
Николай Антонов Манов, образование висше,
к ва лификаци я – ст роителен ин женер по ж п
строителство.
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Николина Иванова Георгиева, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Пламен Димитров Гърбов, образование висше,
гражданска квалификация – строителен инженер
по технология на строителството, и военна квалификация – военен инженер по технология на
строителството.
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация – инженер по озеленяване.
Серьожа Йорданов Котев, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения.
Станойко Йорданов Станойков, образование
средно специално, квалификация – среден техник-геодезист.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование
средно специално, квалификация – среден техник
по строителство и архитектура.
Стойка Манчева Кънева, образование средно
специално, специалност „Строителство и архитектура“, квалификация – строителен техник.
Стоян Стефанов Грозданов, образование средно специално, квалификация – среден техник
геодезия и картография.
Стояна Александрова Чавдарова, образование
висше, специалност „Архитектура“, квалификация – архитект, специалност „Публична администрация и мениджмънт управление на проекти,
финансирани от фондовете на ЕС“, квалификация – магистър по публична администрация и
мениджмънт.
Тодор Асенов Стоименов, образование висше,
специалност „Водоснабдяване и канализация“,
квалификация – строителен инженер по водоснабдяване и канализация.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Валери Здравков Йовчев, образование висше,
специалност „Противопожарна техника и безопасност“, квалификация – инженер по противопожарна техника и безопасност, специалност
„ПГС“, квалификация – магистър инженер.
Васил Атанасов Жабински, образование висше,
квалификация – машинен инженер – ДВГ.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер.
Кирил Миланов Червеняков, образование
висше, квалификация – електроинженер.
5.8. Съдебнооценителска автотехническа екс
пертиза
Инж. Лидия Иванова Ушанова, образование
висше, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител на МПС, експерт-оценител на
машини и съоръжения.
Инж. Никола Кирилов Велков, образование
висше, квалификация – машинен инженер, експерт-оценител на МПС, експерт-оценител на
машини и съоръжения.
Здравка Николова Алексиева, Сертификат
№ 7/5.07.20 0 6 г. „ А вт о т ех н и ческ а експер т иза – проблеми, методика, пазарна стойност“ за
автоексперт-оценител.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Светлана Любомирова Каролева, образование
висше, квалификация – инженер по озеленяване.
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6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
Георги Стоилов Иванов, образование висше,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство.
7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Александър Асенов Александров, образование
висше, квалификация – инженер-химик.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
специалност „Молекулярна и функционална био
логия“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик.
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева, образование висше,
специалност „Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен
химик.
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Емил Петров Гъгнев, образование висше,
квалификация – доктор по ветеринарна медицина.
Нина Георгиева Ангелова, образование средно
специално, квалификация – ветеринарен техник.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Георги Мирчев Балабански, образование вис
ше, квалификация – инженер-агроном.
Димитър Костадинов Джермански, образование висше, квалификация – агроном.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия.
Невена Йорданова Димитрова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд.
Христо Павлов Вучков, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност „Резба“.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Василка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими
имоти; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани
в търговски дружества.
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Георги Асенов Георгиев, образование вис
ше, к ва л ифи ка ц и я – арх и т ек т; оцен и т ел на
недвижими имоти; лиценз за оценка на други
активи (архитектурни паметници на културата
и интериор).
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения; сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист; сертификат
от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти.
Елена Василева Лозанова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по ПГС;
сертификат от КНОБ за оценка на недвижими
имоти.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител
на земеделски земи.
Здравка Иванова Велинова, образование вис
ше, квалификация – инженер-геолог – хидрогеолог; специализация по ИП при строителството
на нови жилищни комплекси; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Йорданка Георгиева Апостолова, образование
висше, оценител на недвижими имоти.
Йорданка Ставрева Починкова, образование
средно специално, квалификация – среден техник по строителство и архитектура; оценка на
недвижими имоти.
Йорданка Кирилова Низамова, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство; сертификат от КНОБ
за оценка на недвижими имоти.
Катя Славева Сотирова, образование висше,
квалификация – строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Любомир Борисов Велинов, образование вис
ше, квалификация – инженер-геодезист; сертификат от КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Надя Йорданова Великова, образование вис
ше, специалност „Хидромелиоративно строителство“, квалификация – строителен инженер
по хидромелиоративно строителство; оценка на
недвижими имоти.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях; експерт-оценител на
единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване
и съоръжения.
Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
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10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Георги Асенов Георгиев, образование вис
ше, к ва л ифи ка ц и я – арх и т ек т; оцен и т ел на
недвижими имоти; лиценз за оценка на други
активи (архитектурни паметници на културата
и интериор).
Николина Стефанова Стойнева, образование
висше, квалификация – икономист; съдебно-счетоводен експерт – вещо лице; експерт-оценител
на недвижими имоти и сгради – паметници на
културата.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Васил Атанасов Жабински, образование вис
ше, квалификация – машинен инженер – ДВГ;
автоексперт при ПТП; оценка на машини и
съоръжения.
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения; сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
Здравка Николова Алексиева, образование
средно специално, квалификация – счетоводител; автоексперт-оценител; експерт-оценител на
машини и съоръжения, активи.
Йордан Василев Величков, образование висше,
квалификация – електроинженер; оценител на
машини и съоръжения, контрол на техническото
състояние на земеделска техника, дипломиран
стопански ръководител – мениджър.
Кирил Георгиев Починков, образование висше,
квалификация – електроинженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Лидия Иванова Ушанова, образование висше,
квалификация – машинен инженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация счетоводител; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях; експерт-оценител на
селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини.
Никола Кирилов Велков, образование висше,
квалификация – машинен инженер; сертификат
от КНОБ за оценка на машини и съоръжения.
Р у м яна Ми т кова С т оянова, образова ние
висше, к ва л ифи к а ц и я – ма ш и нен и н женер;
а вт оекспер т-оцени т ел; експер т-оцени т ел на
инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на търговски предприятия
и вземания.
Симеон Харалампиев Митков, образование
средно специално, квалификация – машинен
техник по механизация на селското стопанство;
експерт-оценител на машини и съоръжения;
автоексперт-оценител.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях; експерт-оценител на
единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване
и съоръжения.
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10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост и други фактически
отношения
Даниела Георгиева Димитрова, образование
висше, квалификация – инженер-физик; сертификат от КНОБ за оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост и други
фактически отношения; сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат от
КНОБ за оценка на недвижими имоти.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Васи лка Георгиева Пашева, образование
висше, квалификация – строителен инженер по
транспортно строителство; оценка на недвижими
имоти; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и
управление на АПП“; сертификат от КНОБ за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни
такси, наеми и други подобни; сертификат от
КНОБ за оценка на търговски предприятия и
вземания – задължения, обезщетения, наеми,
пропуснати ползи и други финансово-парични
отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения.
Костадин Симеонов Чучуков, образование
висш е, квалификация – икономист; оценка на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества.
Р у м я на Ми т кова С т оя нова, образова н ие
висше, к ва л ифи к а ц и я – ма ш и нен и н женер;
а вт оекспер т- оцен и т ел; експер т- оцен и т ел на
инвестиционен проект; сертификат от КНОБ за
оценка на машини и съоръжения; сертификат
от КНОБ за 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
Илона Веселинова Захариева, висше художествено образование, специалност „Резба“; оценка
на други активи (произведения на изкуството,
антиквариат, благородни метали, скъпоценни
камъни и т.н.) в сферата на приложните изкуства и етнографията; член на Асоциацията
на бизнесо ценителите, секция „Художествени
произведения“.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Валери Василев Христов, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител;
сертификат от КНОБ за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Галина Тодорова Матуска, образование средно
специално, квалификация – икономист-счетоводител; експерт-оценител на земеделски земи,
подобренията и насажденията върху тях.
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Георги Мирчев Ба лабанск и, образование
висше, квалификация – инженер-агроном; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Димитър Стойнев Митов, образование висше,
квалификация – инженер-геодезист; сертификат
от КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; сертификат от КНОБ за оценка на
недвижими имоти.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация
на селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и
управление на АПП“; сертификат от КНОБ за
оценка на земеделски земи и трайни насаждения – при покупко-продажба, подялба, обезщетения, пропуснати ползи, нанесени щети, арендни
такси, наеми и други подобни; сертификат от
КНОБ за оценка на търговски предприятия и
вземания – задължения, обезщетения, наеми,
пропуснати ползи и други финансово-парични
отношения, произхождащи от договорни и обичайни задължения.
Екатерина Антонова Златанова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; сертификат от КНОБ за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения.
Елена Любомирова Трайкова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; специалист по международно право и външна търговия; оценка на недвижими имоти; оценител
на земеделски земи.
Инж. Крум Николаев Димитров, образование
висше, специалност „Геодезия“, професионална
квалификация „Инженер-геодезист“; оценка на
земеделски земи и трайни насаждения.
Митко Андонов Дъбовски, образование средно
специално, квалификация счетоводител; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденията върху тях; експерт-оценител на
селскостопански машини, оборудване и съоръжения; експерт-оценител на единични, група
дървета и редини.
Невенка Асенова Панчева, образование висше,
квалификация – агроном-полевъд; сертификат от
КНОБ за оценка на земеделски земи и трайни
насаждения; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване и съоръжения.
Соня Цанкова Стойчева, образование висше,
квалификация – пътни съоръжения; сертификат
от КНОБ за оценка на недвижими имоти; експерт-оценител на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях; експерт-оценител на
единични, група дървета и редини; експерт-оценител на селскостопански машини, оборудване
и съоръжения.
Стефка Стоилова Карамфилова, образование средно специално, квалификация – среден
техник по строителство и архитектура; експертоценител на земеделски земи, подобренията и
насажденият а върху тях.
Теменужка Сотирова Спасова, образование
висше, квалификация – агроном-полевъд; оценител на земеделски земи и подобренията върху
тях; оценка на земеделски земи, подобренията
и насажденията върху тях.
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Цветана Миланова Терзийска, образование
висше, квалификация – агроном по растителна
защита; експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Венцеслав Благоев Механджийски, образование висше, специалност „Специалист в сферата
на образованието“.
Георги Асенов Георгиев, образование висше,
квалификация – архитект; удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството.
Георги Стоилов Иванов, образование висше,
специалност „Горско стопанство“, квалификация – инженер по горско стопанство.
Георги Христов Илинов, образование висше,
квалификация – машинен инженер; от средното
образование – техник по оптика.
Георги Стоянов Велков, образование висше,
специалност „Счетоводство и контрол“, квалификация – икономист-счетоводител, специализация
„Данъчен и митнически контрол“.
Димитър Владимиров Николов, образование
висше, специалност „Икономика и организация на
селското стопанство“, квалификация – аграрикономист, специализация „Икономика и управление
на АПП“ – селско стопанство – растениевъдство
и животновъдство – технология, икономика, организация, отчетност, финансови анализи, аренда,
наеми и други отношения; оценка на селскостопански животни, ферми, мандри, колбасарски
цехове, консервни фабрики и други подобни.
Тодорка Костадинова Дамянова, образование
висше, квалификация – инженер-мениджър; преводач-тълковник от и на жестомимичен език.
Мая Иванова Кичева, образование висше,
кандидат на биологичните науки, специалност
„Молекулярна и функционална биология“, квалификация – биохимик – клиничен химик; използване на ДНК (генетичен) анализ със съвременни
молекулярно-биологични техники.
Маргарита Крумова Васева, образование вис
ше, квалификация – икономист-счетоводител;
вътрешен одитор в публичния сектор; контрол,
одит и отчетност в бюджета на централната
администрация.
Милен Василев Йорданов, образование висше,
специалност „Технология на машиностроенето и
металорежещите машини“, квалификация – машинен инженер, квалификация – инструктор
за обучение на водачи на МПС, специалност
„Автотранспортна техника“, професия „Техник
на транспортна техника“ и „Монтьор на транспортна техника“.
Р у м я на Ми т кова С т оя нова, образова н ие
висше, специалност „Технология на металите“,
квалификация – машинен инженер – експерт
по здравословни и безопасни условия на труд;
трудова медицина и работоспособност.
Стояна Александрова Чавдарова, образование
висше, специалност „Архитектура“, квалификация – архитект, специалност „Публична администрация и мениджмънт управление на проекти,
финансирани от фондовете на ЕС“, квалификация – магистър по публична администрация и
мениджмънт.
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Стоян Любенов Богоев, образование вис
ше – магистър, специалност „Продоволствено и
вещево снабдяване“, военна квалификация „Тилов
офицер – военен икономист“; гражданска специалност „Икономика на търговията и снабдяването“, квалификация „Икономист“ – специалист в
сферата на охраната и СОД.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от ЗСВ за
съдебния район на Окръжния и Административния съд – Кюстендил, за 2020 г.
Атанас Николов Челебиев, образование висше,
специалност „Доктор-инженер по микрокомпютърна техника“, Технически университет – Дрезден – немски.
Бейхан Неджиб Мустафа, образование висше
бакалавър, специалност „Библиотечно-информационни дейности“, квалификация „Библиотечно-информационни дейности“, удостоверение
за степен на владеене на турски език – ниво С2
към Факултета по класически и нови филологии
в Катедрата по тюркология и алтаистика към
Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
специалност „Тюркология“.
Илка Иванова Енчева, образование висше магистър, СУ „Св. Климент Охридски“, специалност
„Славянска филология – сръбски, хърватски език
и сръбска, хърватска и словенска литература“.
374
185. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км
94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Милена Димитрова Василева, наследница на
Васил Аврамов Гаджалски (Макнев), собственик
на имот с идентификатор 92.2, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
602
186. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Васил Димитров Василев, наследник
на Васил Аврамов Гаджалски (Макнев), собственик на имот с идентификатор 92.2, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
603
187. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Неда Николова Стайкова-Иванова,
наследница на Симеон Христов Йолов, собственик на имот с идентификатор 92.3, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
604
188. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км
94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Неда Николова Стайкова-Иванова, наследница
на Тота Симеонова Христова (Николова Йолова),
собственик на имот с идентификатор 92.7, намиращ се в землището на Торос, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
605
189. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петра Тодорова Маринова, наследница
на Цвятко Тодоров Иванов, собственик на имот
с идентификатор 92.74, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
606
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190. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цветан Йорданов Цацов, наследник
на Цвятко Тодоров Иванов, собственик на имот
с идентификатор 92.74, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
607
191. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ивайло Йорданов Цацов, наследник
на Цвятко Тодоров Иванов, собственик на имот
с идентификатор 92.74, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
608
192. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иван Цацов Йорданов, наследник
на Цвятко Тодоров Иванов, собственик на имот
с идентификатор 92.74, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
609
193. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
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87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Лозанов Вълов,
наследник на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
610
194. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Василка Теодосиева Евлогиева,
наследница на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
611
195. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Константин Теодосиев Труфкин,
наследник на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
612
196. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милена Георгиева Хантова,
наследница на Йоло Христов Йолов, собственик

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
613
197. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Христов Христов,
наследник на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
614
198. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Михаил Добрев Михайлов,
наследник на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
615
199. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Неда Николова Стайкова-Иванова,
наследница на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
616
200. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Дафинка Кръстева Симеонова,
наследница на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
617
201. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Красимир Илиев Симеонов,
наследник на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
623
202. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ангелина Радкова Щерева,
наследница на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
624
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203. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Николай Кирилов Нисторов,
наследник на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
625
204. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петра Тодорова Маринова,
наследница на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
626
205. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цветан Йорданов Цацов, наследник
на Йоло Христов Йолов, собственик на имот с
идентификатор 93.4, намиращ се в землището на
Торос, община Луковит, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
627
206. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ивайло Йорданов Цацов, наследник
на Йоло Христов Йолов, собственик на имот с
идентификатор 93.4, намиращ се в землището на
Торос, община Луковит, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
628
207. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Цацов Йорданов,
наследник на Йоло Христов Йолов, собственик
на имот с идентификатор 93.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
629
208. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефка Савова Обрешкова,
наследница на Цвятко Игнатов Цвятков, собственик на имот с идентификатор 93.5, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
630
209. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Гергана Ганева Маркова, наследница
на Цвятко Игнатов Цвятков, собственик на имот
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с идентификатор 93.5, намиращ се в землището
на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
631
210. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Александър Петков Йотов,
наследник на Цако Йотов Петков, собственик
на имот с идентификатор 93.40, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
632
211. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петра Тодорова Маринова, наследница
на Цвятко Тодоров Иванов, собственик на имот
с идентификатор 95.3, намиращ се в землището
на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
633
212. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цветан Йорданов Цацов, наследник
на Цвятко Тодоров Иванов, собственик на имот
с идентификатор 95.3, намиращ се в землището
на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
634
213. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ивайло Йорданов Цацов, наследник
на Цвятко Тодоров Иванов, собственик на имот
с идентификатор 95.3, намиращ се в землището
на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
635
214. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Цацов Йорданов,
наследник на Цвятко Тодоров Иванов, собственик на имот с идентификатор 95.3, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
636
215. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Дияна Цончева Тренева, наследница
на Георги Цаков Найденов (Георгиев), собственик на имот с идентификатор 95.7, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския 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 на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Динко Марков Цачев, наследник на
Георги Цаков Найденов (Георгиев), собственик
на имот с идентификатор 95.7, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
638
217. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Васил Валентинов Гуленов,
наследник на Георги Цаков Найденов (Георгиев),
собственик на имот с идентификатор 95.7, намиращ се в землището на Торос, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
639
218. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нина Василева Найденова, наследница
на Георги Цаков Найденов (Георгиев), собственик на имот с идентификатор 95.7, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
640
219. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
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87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Цацов Йорданов,
наследник на Цацо Йорданов Христов, собственик на имот с идентификатор 96.1, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
641
220. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петра Тодорова Маринова, наследница
на Цацо Йорданов Христов, собственик на имот
с идентификатор 96.1, намиращ се в землището
на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
642
221. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цветан Йорданов Цацов, наследник
на Цацо Йорданов Христов, собственик на имот
с идентификатор 96.1, намиращ се в землището
на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
643
222. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ивайло Йорданов Цацов, наследник
на Цацо Йорданов Христов, собственик на имот
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с идентификатор 96.1, намиращ се в землището
на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
644
223. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Веска Йотова Василева, наследница
на Йото Василев Петков, собственик на имот с
идентификатор 96.4, намиращ се в землището на
Торос, община Луковит, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
645
224. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Митко Иванов Василев, наследник
на Иван Василев Иванов (Лански), собственик
на имот с идентификатор 96.6, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
646
225. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Дино Вутев Динов, наследник на
Цветан и Марин Радеви Цвяткови, собственици
на имот с идентификатор 96.7, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
647
226. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Атанас Иванов Лесидренски,
наследник на Тодор Стоянов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 96.16, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
648
227. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Зоя Бориславова Йорданова,
наследница на Георги Георгиев Гергов, собственик на имот с идентификатор 96.17, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
649
228. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Райко Иванова Райков, наследник
на Райко Иванов Димитров, собственик на имот
с идентификатор 96.20, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
650
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229. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Станислав Василев Петров,
наследник на Тодор Гергов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 99.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
651
230. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Георги Цолов Гаврилов, наследник
на Тодор Гергов Тодоров, собственик на имот с
идентификатор 99.4, намиращ се в землището на
Торос, община Луковит, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет
№ 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
652
231. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Петков Банов,
наследник на Тодор Гергов Тодоров, собственик
на имот с идентификатор 99.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
653
232. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
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87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Донка Цокова Цочева,
наследница на Никола Цаков Петров, собственик на имот с идентификатор 100.9, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
654
233. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Славка Свиленова Герасимова,
наследница на Никола Ненков Диков, собственик
на имот с идентификатор 100.11, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
655
234. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Валерий Николов Илиев, наследник на
Макню и Лала Миркови Николови, собственици
на имот с идентификатор 100.13, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
656
235. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Александър Ангелов Костадинов,
наследник на Кольо Цветков Радков, собственик
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на имот с идентификатор 100.31, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
657
236. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Николай Димитров Нейков, наследник на Васил Димитров Мокренов, собственик
на имот с идентификатор 100.32, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
658
237. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Веселина Кузманова Димитрова,
наследница на Васил Димитров Мокренов, собственик на имот с идентификатор 100.32, намиращ се в землището на Торос, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
659
238. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Кузман Димитров Петров, наследник на Васил Димитров Мокренов, собственик
на имот с идентификатор 100.32, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
660
239. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Миглена Гошева Цветанова, наследница на Васил Димитров Мокренов, собственик
на имот с идентификатор 100.32, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
661
240. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Зоя Бориславова Йорданова,
наследница на Георги Гергов Владов, собственик
на имот с идентификатор 101.2, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
662
241. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Христофор Цветанов Лилов,
наследник на Георги Гергов Владов, собственик
на имот с идентификатор 101.2, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския 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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242. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цветан Дянков Цачев, наследник
на Христо Коцов Добрянов, собственик на имот
с идентификатор 103.13, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
664
243. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румен Коцев Иванов,
наследник на Христо Коцов Добрянов, собственик
на имот с идентификатор 103.13, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
665
244. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петко Ненков Иванов, наследник
на Христо Коцов Добрянов, собственик на имот
с идентификатор 103.13, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
666
245. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тотка Вълова Гетова, наследница на
Христо Николов Махмучов, собственик на имот
с идентификатор 103.14, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
667
246. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иванета Георгиева Райковска, наследница на Христо Николов Махмучов, собственик
на имот с идентификатор 103.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
668
247. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Генади Георгиев Гетов, наследник на
Христо Николов Махмучов, собственик на имот
с идентификатор 103.14, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
669
248. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Владимир Илиев Желязков, наследник на Христо Николов Махмучов, собственик
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на имот с идентификатор 103.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
670
249. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Илиан Владимиров Желязков, наследник на Христо Николов Махмучов, собственик
на имот с идентификатор 103.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
671
250. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Румяна Веселинова Гетова, наследница на Христо Николов Махмучов, собственик
на имот с идентификатор 103.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
672
251. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Генка Христова Дидева, наследница на Христо Николов Махмучов, собственик
на имот с идентификатор 103.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
673
252. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Геновева Киткова Василева, наследница на Христо Николов Махмучов, собственик
на имот с идентификатор 103.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
674
253. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марин Димитров Василев,
наследник на Иван Василев Иванов, собственик
на имот с идентификатор 103.18, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
675
254. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Дафинка Кръстева Симеонова, наследница на Иванка Димитрова Цацова, собственик
на имот с идентификатор 134.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
676
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255. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Красимир Илиев Симеонов, наследник на Иванка Димитрова Цацова, собственик
на имот с идентификатор 134.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
677
256. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ангелина Радкова Щерева, наследница на Иванка Димитрова Цацова, собственик
на имот с идентификатор 134.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
678
257. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Николай Кирилов Нисторов, наследник на Иванка Димитрова Цацова, собственик
на имот с идентификатор 134.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
679
258. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петра Тодорова Маринова, наследница на Иванка Димитрова Цацова, собственик
на имот с идентификатор 134.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
680
259. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цветан Йорданов Цацов, наследник на Иванка Димитрова Цацова, собственик
на имот с идентификатор 134.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
681
260. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ивайло Йорданов Цацов, наследник на Иванка Димитрова Цацова, собственик
на имот с идентификатор 134.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
682
261. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иван Цацов Йорданов, наследник на
Иванка Димитрова Цацова, собственик на имот
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с идентификатор 134.14, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
864
262. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мария Кръстева Маркова, наследница на Никола Марков Николов, собственик
на имот с идентификатор 134.35, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
683
263. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Красимира Миткова Николова, наследница на Никола Марков Николов, собственик
на имот с идентификатор 134.35, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
684
264. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Петков Банов,
наследник на Аврам Иванов Гатев, собственик
на имот с идентификатор 134.42, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
685
265. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анета Владимирова Пейчева,
наследница на Марин Ветов Божков, собственик
на имот с идентификатор 134.58, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
686
266. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ваня Владимирова Пейчева,
наследница на Марин Ветов Божков, собственик
на имот с идентификатор 134.58, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
687
267. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Донка Станкова Дунева, наследница
на Марин Станков Маринов, собственик на имот
с идентификатор 383.3, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
688
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268. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Велка Николова Станева, наследница
на Вела Станева Николова, собственик на имот
с идентификатор 383.7, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
689
269. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Теодора Николаева Николова,
наследница на Вела Станева Николова, собственик на имот с идентификатор 383.7, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
690
270. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анатоли Едоардов Денчев,
наследник на Вела Станева Николова, собственик на имот с идентификатор 383.7, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
691
271. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
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км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мария Едоардова Денчева, наследница
на Вела Станева Николова, собственик на имот
с идентификатор 383.7, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
692
272. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Евгения Едоардо Георгиева,
наследница на Вела Станева Николова, собственик на имот с идентификатор 383.7, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
693
273. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Бойко Александров Маринков,
наследник на Вела Станева Николова, собственик
на имот с идентификатор 383.7, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
694
274. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Красин Анастасов Кръстев,
наследник на Вела Станева Николова, собстве-
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ник на имот с идентификатор 383.7, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
695
275. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пенка Василева Бозарова, наследница
на Вела Станева Николова, собственик на имот
с идентификатор 383.7, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
696
276. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тотка Василева Георгиева, наследница
на Георги Маринив Илиев, собственик на имот
с идентификатор 383.20, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
697
277. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марийка Андреева Георгиева,
наследница на Георги Маринив Илиев, собственик
на имот с идентификатор 383.20, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
698
278. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Вутев Георгиев,
наследник на Георги Маринив Илиев, собственик
на имот с идентификатор 383.20, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
699
279. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иван Тодоров Радулов, наследник на
Иванка Радулова Тодорова, собственик на имот
с идентификатор 383.21, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
700
280. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Павлин Райков Тодоров, наследник на
Иванка Радулова Тодорова, собственик на имот
с идентификатор 383.21, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
701
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281. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иван Василев Иванов, наследник на
Стоян Найденов Симеонов, собственик на имот
с идентификатор 383.23, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
702
282. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Павлин Василев Иванов, наследник на Стоян Найденов Симеонов, собственик
на имот с идентификатор 383.23, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
703
283. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Здравко Маньов Иванов, наследник
на Йото Иванов Йотов, собственик на имот с
идентификатор 384.4, намиращ се в землището на
Торос, община Луковит, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет №
671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
704
284. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Магдалена Димитрова Лилова,
наследница на Христо Лилов Миков, собственик
на имот с идентификатор 436.1, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
705
285. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лилия Атанасова Лилова,
наследница на Христо Лилов Миков, собственик
на имот с идентификатор 436.1, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
706
286. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Диана Атанасова Лилова, наследница
на Христо Лилов Миков, собственик на имот с
идентификатор 436.1, намиращ се в землището
на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
707
287. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Лилчо Христов Лилов,
наследник на Христо Лилов Миков, собственик
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на имот с идентификатор 436.1, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
708
288. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветанка Микова Калчева,
наследница на Христо Лилов Миков, собственик
на имот с идентификатор 436.1, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
709
289. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Васил Добрев Печев,
наследник на Пачо Найденов Велев, собственик
на имот с идентификатор 436.30, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
710
290. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пенка Добрева Гечева,
наследница на Пачо Найденов Велев, собственик
на имот с идентификатор 436.30, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
711
291. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Борис Иванов Занев,
наследник на Божко Цанов Павлов, собственик
на имот с идентификатор 436.33, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
712
292. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Екатерина Иванова Кралич,
наследница на Божко Цанов Павлов, собственик
на имот с идентификатор 436.33, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
713
293. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пепа Петкова Владимирова,
наследница на Кера Маринова Петкова, собственик на имот с идентификатор 438.20, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския 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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294. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Недко Радомиров Николов, наследник на Радю Николов Калцунски, собственик
на имот с идентификатор 439.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
715
295. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Здравко Николов Николов, наследник на Радю Николов Калцунски, собственик
на имот с идентификатор 439.4, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
716
296. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гергана Ганева Маркова,
наследница на Цако Райков Иванов, собственик
на имот с идентификатор 439.17, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
717
297. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
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87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Венета Янчева Райкова,
наследница на Цако Райков Иванов, собственик
на имот с идентификатор 439.17, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
718
298. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Красимир Ботев Райков,
наследник на Цако Райков Иванов, собственик
на имот с идентификатор 439.17, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
719
299. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Николай Павлов Недков, наследник
на Недко Павлов Цацов, собственик на имот с
идентификатор 441.9, намиращ се в землището
на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
720
300. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Румяна Иванова Луканова,
наследница на Недко Павлов Цацов, собственик
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на имот с идентификатор 441.9, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
721
301. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Васил Николов Василев,
наследник на Марин Петков Чиков, собственик
на имот с идентификатор 441.15, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
727
302. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Христина Иванова Тодорова,
наследница на Антон Иванов Цветков, собственик
на имот с идентификатор 509.17, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
728
303. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Максим Димитров Иванов,
наследник на Антон Иванов Цветков, собственик
на имот с идентификатор 509.17, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
729
304. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николай Петков Нинов,
наследник на Христо Пенков Ничев, собственик
на имот с идентификатор 509.18, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
730
305. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Десислава Конова Мирчева,
наследница на Христо Пенков Ничев, собственик
на имот с идентификатор 509.18, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
731
306. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Николай Петков Нинов,
наследник на Христо Пенков Ничев, собственик
на имот с идентификатор 509.19, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския 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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307. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Десислава Конова Мирчева,
наследница на Христо Пенков Ничев, собственик
на имот с идентификатор 509.19, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
733
308. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Маринчо Йотов Йотов, наследник на
Петко Йотов Петков-Теслов, собственик на имот
с идентификатор 516.1, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
734
309. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Маринчо Йотов Йотов,
наследник на Йото Петков Йотов, собственик
на имот с идентификатор 516.2, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
735
310. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Марийка Цветкова Добрева, наследница на Христо Симеонов Найденов, собственик
на имот с идентификатор 516.7, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
736
311. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Десислава Димова Костадинова,
наследница на Георги Йотов Цаков, собственик
на имот с идентификатор 516.9, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
737
312. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Дарина Ангелова Александрова,
наследница на Георги Йотов Цаков, собственик
на имот с идентификатор 516.9, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
738
313. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Павел Любомиров Костов, наследник на Вълчан Василев Модалиев, собственик
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на имот с идентификатор 608.10, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
739
314. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ивета Пламенова Иванова,
наследница на Мита Петкова Райкова, собственик
на имот с идентификатор 608.14, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
740
315. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Валентин Минков Чернокожев,
наследник на Добрян Цолов Калчев, собственик
на имот с идентификатор 608.23, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
741
316. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мая Божкова Цветанова,
наследница на Цветан Ветов Божков, собственик
на имот с идентификатор 608.26, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
742
317. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ива Георгиева Цакова, наследница
на Петър Цаков Петков-Шавнийски, собственик
на имот с идентификатор 608.27, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
743
318. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цонка Пачева Симеонова, наследница
на Динка Пачева Иванова, собственик на имот
с идентификатор 608.28, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
744
319. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Петров Иванов,
наследник на Йото Николов Йотов, собственик
на имот с идентификатор 608.29, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския 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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320. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Пенка Лилова Стефанова, наследница на Иван Стоев Вутев (Вутов), собственик
на имот с идентификатор 608.35, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
746
321. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Йото Димитров Николов, наследник
на Димитър Николов Йотов, собственик на имот
с идентификатор 608.47, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
747
322. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тони Петрова Иванова, наследница
на Мария Димитрова Върбанова, собственик
на имот с идентификатор 608.49, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
748
323. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Светла Добрева Василева,
наследница на Иван Василев Велев, собственик
на имот с идентификатор 608.51, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
749
324. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Дафинка Кръстева Симеонова,
наследница на Стоян Симеонов Найденов, собственик на имот с идентификатор 650.1, намиращ
се в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
750
325. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Красимир Илиев Симеонов, наследник на Стоян Симеонов Найденов, собственик
на имот с идентификатор 650.1, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
751
326. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Никола Василев Цветков, наследник на Йордан Симеонов Найденов, собственик
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на имот с идентификатор 650.3, намиращ се в
землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
752
327. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Никола Василев Цветков, наследник
на Васил Цветков (Цвятков) Петков, собственик
на имот с идентификатор 25.2, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
753
328. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цана Стефанова Иванова, наследница
на Стефан Симеонов Вутев, собственик на имот
с идентификатор 25.5, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
754
329. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Донка Гачева Цанова, наследница
на Кръстьо Чиков Кръстев, собственик на имот
с идентификатор 25.11, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
755
330. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Васил Братанов Вълчев, наследник
на Кръстьо Чиков Кръстев, собственик на имот
с идентификатор 25.11, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
756
331. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Веселин Симеонов Вутов, наследник
на Върбан Миков Вълков, собственик на имот с
идентификатор 25.12, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
757
332. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Рада Генова Горанова, наследница
на Гено Цвятков Генов, собственик на имот с
идентификатор 25.13, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
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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333. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Йоана Начкова Райкова, наследница
на Райко Начков Райков, собственик на имот с
идентификатор 25.14, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
759
334. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Весела Начева Райкова, наследница
на Райко Начков Райков, собственик на имот с
идентификатор 25.14, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
760
335. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Здравко Величков Иванов, наследник
на Георги Съйков Тодоров, собственик на имот
с идентификатор 25.15, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
761
336. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тодор Братанов Тодоров, наследник
на Тодор Съйков Тодоров, собственик на имот
с идентификатор 27.2, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
762
337. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Рада Генова Горанова, наследница
на Гено Цвятков Генов, собственик на имот с
идентификатор 28.29, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
763
338. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цана Стефанова Иванова, наследница
на Стефан Симеонов Вутев, собственик на имот
с идентификатор 29.6, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
764
339. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ваня Георгиева Хърватова-Маринова,
наследница на Васил Вайков Райков, собственик
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на имот с идентификатор 29.8, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
765
340. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Марино Дочев Лачев, наследник
на Васил Вайков Райков, собственик на имот с
идентификатор 29.8, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
766
341. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Драгослав Ангелов Драгошинов,
наследник на Васил Вайков Райков, собственик
на имот с идентификатор 29.8, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
767
342. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Наталия Розенова Любенова,
наследница на Васил Вайков Райков, собственик
на имот с идентификатор 29.8, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 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“.
768
343. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иванка Петкова Станева, наследница
на Васил Вайков Райков, собственик на имот с
идентификатор 29.8, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
769
344. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Стоян Горанов Стоянов, наследник
на Васил Танчев Петков, собственик на имот с
идентификатор 29.9, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
770
345. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тотка Радулова Христова-Йоницова,
наследница на Васил Танчев Петков, собственик
на имот с идентификатор 29.9, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския 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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346. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Румяна Димитрова Танчева, наследница
на Васил Танчев Петков, собственик на имот с
идентификатор 29.9, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
772
347. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нели Василева Велева-Салех,
наследница на Йоша Маркова Цочева, собственик
на имот с идентификатор 29.43, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
773
348. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Атанас Марков Марков, наследник
на Йоша Маркова Цочева, собственик на имот
с идентификатор 29.43, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
774
349. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Искра Маркова Маркова, наследница
на Йоша Маркова Цочева, собственик на имот с
идентификатор 29.43, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
775
350. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Никола Василев Цветков, наследник
на Васил Цветков Петков, собственик на имот с
идентификатор 29.44, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
776
351. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Галина Иванова Йошева, наследница на
Йото (Йошо) Стоянов Наков, собственик на имот
с идентификатор 29.47, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
777
352. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йошка Иванова Тинчева, наследница на
Йото (Йошо) Стоянов Наков, собственик на имот
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с идентификатор 29.47, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
778
353. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Галина Иванова Йошева, наследница на
Йото (Йошо) Стоянов Наков, собственик на имот
с идентификатор 32.7, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
779
354. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йошка Иванова Тинчева, наследница на
Йото (Йошо) Стоянов Наков, собственик на имот
с идентификатор 32.7, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
780
355. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Донка Гачева Цанова, наследница
на Кръстьо Чиков Кръстев, собственик на имот
с идентификатор 50.6, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
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държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
781
356. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Васил Братанов Вълчев, наследник
на Кръстьо Чиков Кръстев, собственик на имот
с идентификатор 50.6, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
782
357. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Донка Гачева Цанова, наследница
на Марин Илиев Цоков, собственик на имот с
идентификатор 50.7, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
783
358. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветомира Калчева Попова,
наследница на Илия Тодоров Илиев, собственик
на имот с идентификатор 50.14, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
784
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359. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ваня Георгиева Хърватова-Маринова,
наследница на Васил Вайков Райков, собственик
на имот с идентификатор 50.23, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
785
360. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Марино Дочев Лачев,
наследник на Васил Вайков Райков, собственик
на имот с идентификатор 50.23, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
786
361. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Наталия Розенова Любенова,
наследница на Васил Вайков Райков, собственик
на имот с идентификатор 50.23, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
787
362. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иванка Петкова Станева, наследница
на Васил Вайков Райков, собственик на имот с
идентификатор 50.23, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
788
363. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Донка Гачева Цанова, наследница
на Кръстьо Чиков Кръстев, собственик на имот
с идентификатор 50.26, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
789
364. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Васил Братанов Вълчев, наследник
на Кръстьо Чиков Кръстев, собственик на имот
с идентификатор 50.26, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
790
365. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Радостина Кирилова Георгиева,
наследница на Цвятко (Цако) Вътев Петков, соб-
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ственик на имот с идентификатор 50.49, намиращ
се в землището на Пещерна, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
791
366. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Райка Василева Трингова, наследница
на Васил Ничев (Николов) Боляров, собственик
на имот с идентификатор 50.51, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
792
367. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Васил Николов Василев, наследник
на Васил Ничев (Николов) Боляров, собственик
на имот с идентификатор 50.51, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
793
368. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тодор Братанов Тодоров, наследник
на Тодор Съйков Тодоров, собственик на имот с
идентификатор 50.52, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
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държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
794
369. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км
94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Радостина Кирилова Георгиева, наследница
на Райка Кирилова Грозева, собственик на имот
с идентификатор 50.53, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
795
370. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Никола Кънчев Грозев, наследник
на Райка Кирилова Грозева, собственик на имот
с идентификатор 50.53, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
796
371. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Донка Гачева Цанова, наследница
на Илия Цоков Йончев, собственик на имот с
идентификатор 50.80, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
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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372. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Дияна Цончева Тренева, наследница
на Грозьо Василев Грозев, собственик на имот с
идентификатор 50.82, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
798
373. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Рада Генова Горанова, наследница
на Гено Цвятков Генов, собственик на имот с
идентификатор 50.85, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
799
374. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Васил Братанов Вълчев, наследник
на Петко Стоянов Петков, собственик на имот с
идентификатор 50.125, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
800
375. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Донка Гачева Цанова, наследница
на Кръстьо Чиков Кръстев, собственик на имот
с идентификатор 51.2, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
801
376. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Васил Братанов Вълчев, наследник
на Кръстьо Чиков Кръстев, собственик на имот
с идентификатор 51.2, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
802
377. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ваня Георгиева Хърватова-Маринова,
наследница на Васил Вайков Райков, собственик
на имот с идентификатор 51.4, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
803
378. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Марино Дочев Лачев, наследник
на Васил Вайков Райков, собственик на имот с
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идентификатор 51.4, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
804
379. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Драгослав Ангелов Драгошинов,
наследник на Васил Вайков Райков, собственик
на имот с идентификатор 51.4, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
805
380. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Наталия Розенова Любенова,
наследница на Васил Вайков Райков, собственик
на имот с идентификатор 51.4, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
806
381. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иванка Петкова Станева, наследница
на Васил Вайков Райков, собственик на имот с
идентификатор 51.4, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
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държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
807
382. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Галина Иванова Йошева, наследница на
Йото (Йошо) Стоянов Наков, собственик на имот
с идентификатор 52.35, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
808
383. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йошка Иванова Тинчева, наследница на
Йото (Йошо) Стоянов Наков, собственик на имот
с идентификатор 52.35, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
809
384. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Васил Николов Василев, наследник
на Петко Чиков Кръстев, собственик на имот с
идентификатор 52.54, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
810
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385. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Дияна Цончева Тренева, наследница
на Грозьо Василев Грозев, собственик на имот с
идентификатор 52.58, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
811
386. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Дияна Цончева Тренева, наследница
на Грозьо Василев Грозев, собственик на имот с
идентификатор 52.66, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
812
387. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефка Иванова Игнатова, наследница
на Игнат Игнатов Банов, собственик на имот с
идентификатор 90.70, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
813
388. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км
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94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветина Игнатова Александров, наследница
на Игнат Игнатов Банов, собственик на имот с
идентификатор 90.70, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
814
389. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Динка Танкова Савова, наследница
на Христо Иванов Делийски, собственик на имот
с идентификатор 90.89, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
815
390. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лило Димитров Маринов, наследник на
Димитър Маринов Лилов, собственик на имот с
идентификатор 90.151, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
816
391. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петър Илиев Петров, наследник
на Илия Петров Вълов, собственик на имот с
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идентификатор 91.41, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
817
392. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петър Илиев Петров, наследник
на Петър Вълов Цолов, собственик на имот с
идентификатор 91.42, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
818
393. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Некитова Маркова, наследница
на Рашо Марков Банчев, собственик на имот с
идентификатор 96.6, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
819
394. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Радка Георгиева Атанасова, наследница
на Рашо Марков Банчев, собственик на имот с
идентификатор 96.6, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
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държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
820
395. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Росен Иванов Марков, наследник
на Рашо Марков Банчев, собственик на имот с
идентификатор 96.6, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
821
396. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Миладина Тодорова Монова, наследница
на Тодор Монов Тодоров, собственик на имот с
идентификатор 96.14, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
822
397. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цветана Нинова Балева, наследница
на Динка Дишкова Балева, собственик на имот
с идентификатор 96.17, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
823
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398. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветана Нинова Балева, наследница на
Дишко Гергов Гаджалски, собственик на имот с
идентификатор 130.95, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
824
399. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Янка Калчева Стоянова, наследница
на Стоян Калчев Катранджийски, собственик
на имот с идентификатор 130.96, намиращ се в
землището на Дерманци, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
825
400. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лиляна Милчова Нанкова, наследница
на Дило Цвятков Нанков, собственик на имот с
идентификатор 148.20, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
826
401. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
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до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Лало Атанасов Динков, наследник
на Нанко Цвятков Нанков, собственик на имот с
идентификатор 148.21, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
827
402. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Петко Недялков Петков, наследник
на Петко Цветков Нанков, собственик на имот с
идентификатор 148.22, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
828
403. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Виктор Христов Велчев, наследник
на Тодор Димитров Куков, собственик на имот с
идентификатор 149.17, намиращ се в землището
на Дерманци, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
829
404. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Величка Костадинова
Михова, наследница на Динка Тодорова Тошева
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(Михова), собственик на имот с идентификатор
149.22, намиращ се в землището на Дерманци,
община Луковит, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671
от 12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
830
405. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Тодор Пламенов Михов, наследник
на Динка Тодорова Тошева (Михова), собственик
на имот с идентификатор 149.22, намиращ се в
землището на Дерманци, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
831
406. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Костадин Пламенов Михов, наследник
на Динка Тодорова Тошева (Михова), собственик
на имот с идентификатор 149.22, намиращ се в
землището на Дерманци, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
832
407. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до км
94+960 и от км 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Генка Цветанова Цолова-Мюлер, собственик
на имот с идентификатор 21.103, намиращ се в
землището на Брестница, община Ябланица,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 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“.
833
408. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на „Ейкон Консулт“ – ЕООД, собственик на имот с идентификатор 46.7, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в  „Държавен вестник“.
834
409. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Видин Калинов
Кирков, собственик на имот с идентификатор
47.17, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 671 от
12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в  
„Държавен вестник“.
835
410. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км
87+800 до км 94+960 и от км 96+600 до км
103+150, на територията на област Ловеч, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петко Цветанов
Прокопов, собственик на имот с идентификатор
608.16, намиращ се в землището на Торос, община Луковит, област Ловеч, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 671 от
12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в  
„Държавен вестник“.
836

ВЕСТНИК

БРОЙ 8

411. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Неда Илиева Дончева, собственик
на имот с идентификатор 29.42, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в  „Държавен вестник“.
837
412. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Богдана Цацова Семкова, собственик
на имот с идентификатор 32.20, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в  „Държавен вестник“.
838
413. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Даниел Димитров Тотев, собственик
на имот с идентификатор 52.38, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в  „Държавен вестник“.
839
414. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
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съобщава на Маргарит Цолов Иванов, собственик
на имот с идентификатор 52.41, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в  „Държавен вестник“.
840
415. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Даниел Димитров Тотев, собственик
на имот с идентификатор 52.50, намиращ се в
землището на Пещерна, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
841
416. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Христина Банова Димитрова, собственик на имот с идентификатор 91.42, намиращ
се в землището на Дерманци, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в  „Държавен вестник“.
842
417. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пламен Дишков Петков, собственик на имот с идентификатор 96.4, намиращ
се в землището на Дерманци, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 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“.
843
418. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до км
103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен
възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800
до км 94+960 и от км 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Георги Петков
Вутовски, собственик на имот с идентификатор
90.103, намиращ се в землището на Дерманци,
община Луковит, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671
от 12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в  
„Държавен вестник“.
844
51. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, на основание чл. 3,
ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на академични длъжности: професор:
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Детска хирургия“ – един (0,5
щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Обща и оперативна хирургия“;
допълнителни условия по конкурса – да не се
прилага изискването на чл. 137, ал. 1, т. 6 от
ПРАС в МУ – Варна, и сумата от точките за
показателите от т. 13 до т. 22 за област 7. Здравеопазване и спорт да е 100 т., без да се прилага
изискването повече от 80 т. да е от показател 14;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Нефрология“ – един (0,5
щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“, Втора катедра по вътрешни болести, УС
по нефрология, диализа и токсикология и към
Клиника по нефрология към УМБАЛ „Света
Марина“ – ЕАД, Варна; допълнителни условия
по конкурса – да не се прилага изискването на
чл. 137, ал. 1, т. 6 от ПРАС в МУ – Варна, и сумата от точките за показателите от т. 13 до т. 22
за област 7. Здравеопазване и спорт да е 100 т.,
без да се прилага изискването повече от 80 т. да
е от показател 14; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Нефрология“ – един (0,25 щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“, Втора катедра по
вътрешни болести, УС по нефрология, диализа
и токсикология; допълнителни условия по конкурса – да не се прилага изискването на чл. 137,
ал. 1, т. 6 от ПРАС в МУ – Варна, и сумата от
точките за показателите от т. 13 до т. 22 за област
7. Здравеопазване и спорт да е 100 т., без да се
прилага изискването повече от 80 т. да е от показател 14; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и трав-
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матология“ – един (0,25 щатна длъжност), за
нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Ортопедия и травматология“; допълнителни условия
по конкурса – да не се прилага изискването на
чл. 137, ал. 1, т. 6 от ПРАС в МУ – Варна, и сумата от точките за показателите от т. 13 до т. 22
за област 7. Здравеопазване и спорт да е 100 т.,
без да се прилага изискването повече от 80 т. да
е от показател 14; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хирургия“ – един (0,25 щатна длъжност), за нуждите
на Факултет „Медицина“, Катедра „Обща и оперативна хирургия“; допълнителни условия по
конкурса – да не се прилага изискването на
чл. 137, ал. 1, т. 3 и 6 от ПРАС в МУ – Варна, и
сумата от точките за показателите от т. 13 до
т. 22 за област 7. Здравеопазване и спорт да е
100, без да се прилага изискването повече от 80 т.
да е от показател 14; доцент: област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Ревматология“ – един (0,5 щатна длъжност), за
нуждите на Факултет „Медицина“, Първа катедра
по вътрешни болести, УС „Ревматология“ и Клиника по ревматология към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД, Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, специалност „Обща
и клинична патология“ – един (0,25 щатна длъжност), за нуж дите на Факултет „Медицина“,
Катедра „Обща и клинична патология, съдебна
медицина и деонтология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Образна диагностика“ – един (0,25 щатна длъжност), за нуж дите на Факултет „Медицина“,
Катедра „Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)“( БЕО) – един (0,5
щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Хигиена и
епидемиология“ и Общоболнични длъжности
към обща администрация на УМБАЛ „Света
Марина“ – ЕАД, Варна; допълнително условие:
придобита специалност „Хранене и диететика“;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на обществено здраве“ – един (0,25 щатна длъжност), за
нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Социална медицина и организация на здравеопазването“; допълнителни условия
по конкурса: образование висше, ОКС „магистър“
по специалност „Обществено здраве и здравен
мениджмънт“; придобита ОНС „доктор“ по специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването“; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Образна
диагностика“ – един (0,5 щатна длъжност), за
нуждите на УС „Рентгенов лаборант“ към Медицински колеж – Варна, и К линика „Образна
диагностика“ към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД,
Варна; допълнителни изисквания към кандида-
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тите: придобита ОНС „доктор“ по специалност
„Медицинска радиология и рентгенология (вкл.
използване на радиоактивни изотопи)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на общественото здраве“ – един, за нуждите на УС „Рехабилитатор“ към Медицински колеж – Варна;
допълнителни изисквания към кандидатите:
придобита ОНС „доктор“ по специалност „Управление на общественото здраве“, професионално
направление 7.4. Обществено здраве, област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт;
придобита ОКС „магистър“ по специалност „Кинезитерапия“; придобита ОКС „магистър“ по
специалност „Здравен мениджмънт“; да не се
прилага изискването на чл. 125, ал. 1, т. 6 от
ПРАС поради липса на такава специалност в
Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на
специалност в системата на здравеопазването;
главен асистент: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
4.2. Химически науки, специалност „Аналитична
химия“ – един, за нуждите на Факултет „Фармация“, Катедра „Химия“; изисквания към кандидатите: придобита ОКС „магистър“ по специалност
„Химия“; придобита ОНС „доктор“ по специалност „Аналитична химия“, професионално направление 4.2. Химически науки, област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика; езикови умения по английски език
ниво B2; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Биохимия“ – един, за нуждите
на Факултет „Фармация“, Катедра „Биохимия,
молекулна медицина и нутригеномика“; изисквания към кандидатите: придобита ОКС „магистър“
по някоя от следните специалности: „Биология
и химия“, „Индустриални биотехнологии“, „Анализ и контрол на храни“; придобита ОНС „доктор“
по специалност „Биохимия“, професионално
направление 4.3. Биологически науки, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; квалификации, свързани с
„Анализ и контрол на храните и водите“; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3. Фармация, специалност „Фармацевтична химия“ – един, за
нуждите на Факултет „Фармация“, Катедра „Фармацевтична химия“; допълнителни условия по
конкурса – кандидатите да имат следните квалификации: придобита ОКС „магистър“ по специалност „Фармация“, придобита ОНС „доктор“
по специалност „Фармацевтична химия“, придобита специалност „Анализ на лекарствените
продукти“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.4. Обществено здраве, специалност „Управление
на общественото здраве“ – един (0,5 щатна длъжност), за нуждите на Катедра „Организация и
икономика на фармацията“, Факултет „Фармация“; допълнителни изисквания към кандидатите: придобита ОКС „магистър“ по специалност
„Здравен мениджмънт“, придобита ОНС „доктор“
по специалност „Управление на общественото
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здраве“, професионално направление 7.4. Обществено здраве, област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт; кандидатите да имат
призната специалност в системата на здраве
опазването по „Икономика на здравеопазването“
и минимален преподавателски стаж четири години; област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки,
специалност „Микробиология“ – един, за нуждите на Факултет „Медицина“, Катедра „Микробиология и вирусология“; изисквания към кандидатите: ОКС „магистър“ по медицина; придобита специалност „Микробиология“; придобита
ОНС „доктор“ по специалност „Микробиология“,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, област на висше образование 4. Природни
науки, математика и информатика; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща медицина“ – един (0,5 щатна
длъжност), за нуждите на Факултет „Медицина“,
Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория“, УС „Обща медицина“ и Клиника „Ревматология“ към УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД,
Варна; изисквания към кандидатите: придобита
ОКС „магистър“ по специалност „Медицина“,
придобита ОНС „доктор“ по специалност „Обща
медицина“, област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление
7.1. Медицина; област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ревматология“ – един (0,5 щатна длъжност), за нуждите на
Факултет „Медицина“, Първа катедра по вътрешни болести, УС по ревматология и Клиника по
ревматология на УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД,
Варна; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1.
Медицина, специалност „Епидемиология“ (БЕО
и АЕО) – един, за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Хигиена и
епидемиология“; изисквания към кандидатите:
придобита ОКС „магистър“ по медицина, специалност „Епидемиология“, придобита ОНС „доктор“ по специалност „Епидемиология“, област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина; област
на висше образование. 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология“ (БЕО) – един, за
нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Хигиена и епидемиология“, УС
„Епидемиология“; изисквания към кандидатите:
придобита ОКС „магистър“ по медицина, специалност „Епидемиология“, придобита ОНС „доктор“ по специалност „Епидемиология“, професионално направление 7.1. Медицина, област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ (БЕО
и АЕО) – един, за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Хигиена и
епидемиология“; изисквания към кандидатите:
придобита ОКС „магистър“ по медицина; специалност „Хранене и диететика“, придобита ОНС
„доктор“ по специалност „Хигиена (вкл. трудова,
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комунална, училищна, радиационна и др.)“, професионално направление 7.1. Медицина, област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на обществено здраве“(БЕО и АЕО) – един, за нуждите на
Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра
„Социална медицина и организация на здраве
опазването“, УС по медицинска етика и право;
изисквания към кандидатите: ОКС „магистър“
по специалностите „Философия“ и „Право“; придобита ОНС „доктор“ по специалност „Управление на общественото здраве“; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Очни болести“ (БЕО и АЕО) – двама (по 0,5
щатна длъжност), за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“, Катедра „Физиотерапия, рехабилитация, морелечение и професионални заболявания“, УС „Оптометрист“ и към
„СБОБАЛ – Варна“ – ЕООД; изисквания към
кандидатите: да имат специалност „Очни болести“; да имат ОНС „доктор“; да имат преподавателски стаж; област на висше образование 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.7. Администрация и управление, специалност „Организация и управление
извън сферата на материалното производство (в
здравеопазването)“ (БЕО и АЕО) – един, за нуждите на Факултет „Обществено здравеопазване“,
Катедра „Икономика и управление на здраве
опазването“; условия за кандидатстване: кандидатите трябва да притежават ОКС „магистър“ по
психология и ОНС „доктор“ по социология; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
специалност „Детска дентална медицина“ – един,
за нуждите на Факултет „Дентална медицина“,
Катедра „Детска дентална медицина“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
специалност „Детска дентална медицина“ – един,
за нуждите на Факултет „Дентална медицина“,
Катедра „Детска дентална медицина“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
специалност „Пародонтология и заболявания на
оралната лигавица“ – един, за нуждите на Факултет „Дентална медицина“, Катедра „Пародонтология и дентална имплантология“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.2. Стоматология,
специалност „Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – един, за нуждите на Факултет „Дентална медицина“, Катедра „Консервативно зъболечение и орална патология“; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, специалност „Орална хирургия“ – един, за нуждите на
Факултет „Дентална медицина“, Катедра „Орална хирургия“. Срокът за подаване на документи
е 2 месеца от датата на обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. За справки и документи – Медицински университет – Варна, ул. Марин
Дринов № 55, отдел „Кариерно развитие“, ет. 3,
стая 320, тел.: 052/677-055 и 052/677-156.
923
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1. – Институтът по растителни генетични
ресурси „К. Малков“ – Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурс за
академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Растениевъдство“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите за участие в конкурса се представят
в ЦУ на Селскостопанската академия, София 1373,
ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.
853
3. – 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. Беляковец,
община Велико Търново – 03798.11.1, 03798.11.2,
03798.11.3, 03798.11.29, 03798.12.1, 03798.12.68,
03798.12.70, 03798.12.150, 03798.13.161, 03798.19.149,
03798.21.197, 03798.21.316, 03798.21.449, 03798.22.34,
03798.22.35, 03798.22.197, 03798.23.202, 03798.23.205,
03798.23.207, 03798.23.345, 03798.24.2, 03798.24.3,
03798.53.24, 03798.53.40, 03798.55.102, 03798.55.103,
03798.56.65, 03798.56.66, 03798.60.1, 03798.60.3,
03798.62.3, 03798.62.10, 03798.62.57, 03798.62.64,
03798.62.68, 03798.62.341, 03798.65.76, 03798.89.105,
03798.89.106; за с. Никюп, община Велико Търново – 51740.42.15, 51740.46.8, 51740.46.9, 51740.54.24,
51740.69.16, 51740.69.20, 51740.79.11, 51740.79.14,
51740.80.1, 51740.80.9; за с. Присово, община Велико
Търново – 58459.10.31, 58459.10.52; за с. Крушето, община Горна Оряховица – 40172.1.223, 40172.520.203,
4 017 2 . 53 0 .10 7, 4 017 2 . 53 0 .11 3 , 4 017 2 . 5 4 0 .119,
4 017 2 . 5 4 0 .1 21 , 4 017 2 . 5 4 0 .16 6 , 4 017 2 . 5 4 0 .167,
40172.540.176, 40172.540.204, 40172.540.284; за
с. Паисий, община Горна Оряховица – 55196.7.207,
55196.7.226, 55196.16.7, 55196.16.106, 55196.16.108,
55196.16.109, 55196.16.244, 55196.16.290, 55196.34.5,
55196.34.6, 55196.34.7, 55196.37.128, 55196.37.288,
55196.37.292, 55196.46.135, 55196.46.289, 55196.62.10,
55196.65.2, 55196.66.1, 55196.66.170, 55196.66.265,
55196.67.1, 55196.67.176, 55196.86.1, 55196.86.2,
55196.86.3, 55196.87.266, 55196.87.271; за с. Поликраище, община Горна Оряховица – 57217.17.1,
57217.17.7, 57217.17.15, 57217.17.16, 57217.17.18,
57217.17.101, 57217.17.350, 57217.18.12, 57217.18.13,
57217.18.102, 57217.18.115, 57217.20.9, 57217.20.10,
57217.20.21, 57217.20.22, 57217.20.26, 57217.20.205,
57217.21.109, 57217.21.114, 57217.21.115, 57217.29.115,
57217.29.139, 57217.29.151, 57217.29.179, 57217.29.186,
57217.30.115, 57217.30.259, 57217.38.18, 57217.38.19,
57217.38.115, 57217.38.126, 57217.39.94, 57217.39.95,
57217.39.96, 57217.39.97, 57217.39.102, 57217.39.215,
57217.39.324, 57217.57.15, 57217.57.460, 57217.57.503,
57217.58.15, 57217.58.460, 57217.115.288, 57217.157.457,
57217.158.188, 57217.165.184, 57217.168.10, 57217.168.11,
57217.168.12, 57217.168.71, 57217.168.191, 57217.168.199,
57217.168.362, 57217.169.12, 57217.169.13, 57217.169.14,
57217.169.15, 57217.169.16, 57217.169.17, 57217.169.71,
57217.169.190, 57217.169.199, 57217.170.71, 57217.170.189,
57217.170.292, 57217.183.1, 57217.183.2, 57217.218.85,
57217.218.185, 57217.230.2, 57217.230.47, 57217.230.48,
57217.230.53, 57217.233.87, 57217.233.178, 57217.233.338,
57217.233.343, 57217.315.15, 57217.315.153, 57217.315.335,
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57217.315.466, 57217.315.502, 57217.316.15, 57217.316.89,
57217.316.91, 57217.316.301; за с. Първомайци, община Горна Оряховица – 59094.16.10, 59094.16.11,
59094.16.23, 59094.17.61, 59094.52.134, 59094.53.170,
59094.53.171, 59094.53.173, 59094.53.227, 59094.70.29,
59094.70.88, 59094.70.89, 59094.70.152, 59094.70.159,
59 0 94.71.7, 59 0 94.71.8, 59 0 94.71.9, 59 0 94.72 .1,
59 094.72.4, 59 094.72.5, 59 094.72.6, 59 094.72.7,
59094.72.8, 59094.72.9, 59094.72.10, 59094.72.12,
59094.72.159, 59094.100.69, 59094.100.75, 59094.100.81,
59094.104.19, 59094.104.112, 59094.104.171, 59094.125.5,
59 0 9 4 .1 2 5.171 , 59 0 9 4 .1 2 5.17 2 , 59 0 9 4 .1 2 5.174 ,
59 0 9 4 .1 2 5.175, 59 0 9 4 .1 2 5.17 7, 59 0 9 4 .1 2 5.178 ,
59094.125.179, 59094.125.222; за с. Янтра, община Горна Оряховица – 87453.90.1, 87453.90.40, 87453.90.52,
87453.90.58, 87453.90.65, 87453.90.71, 87453.90.72,
87453.90.73, 87453.90.77, 87453.90.78, 87453.90.115,
87453.90.131, 87453.90.336, 87453.90.338, 87453.90.339,
87453.90.350, 87453.340.68, 87453.410.37, 87453.430.2,
87453.650.4, 87453.650.5, 87453.650.6, 87453.650.7,
87453.650.8, 87453.650.9, 87453.650.10. Проектите за
изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Велико Търново. 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.
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4. – 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. Михалково,
община Девин – 48547.1.1, 48547.1.8, 48547.1.45,
48547.1.46, 48547.1.47, 48547.1.50, 48547.5.1, 48547.5.6,
48547.22.2, 48547.22.47, 48547.25.1, 48547.25.11,
48547.25.25, 48547.25.26, 48547.26.2, 48547.26.8,
48547.26.16, 48547.27.32, 48547.28.38, 48547.48.15,
48547.48.22, 48547.48.23, 48547.48.25, 48547.52.1,
48547.52.2, 48547.52.3, 48547.52.14, 48547.52.20,
48547.52.28, 48547.52.29, 48547.52.33, 48547.52.34,
48547.52.35, 48547.52.36, 48547.59.32, 48547.59.36,
48547.60.11, 48547.60.13; за с. Осиково, община Девин – 54198.1.81, 54198.1.94, 54198.1.95, 54198.1.115,
54198.2.57, 54198.2.64, 54198.2.65, 54198.2.68,
54198.3.17, 54198.12.151, 54198.12.152, 54198.12.160,
54198.13.121, 54198.13.123, 54198.13.128, 54198.15.6,
54198.15.10, 54198.15.11, 54198.15.17, 54198.15.18,
54198.15.28, 54198.15.31, 54198.15.33, 54198.15.38,
54198.15.41, 54198.15.44, 54198.15.45, 54198.15.46,
54198.15.55, 54198.15.57, 54198.15.59, 54198.15.60,
54198.65.815, 54198.65.818. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Смолян. 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.
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3. – 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

БРОЙ 8

ДЪРЖАВЕН

лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Генерал Тодоров,
община Петрич: 58390.23.2, 58390.24.183, 58390.25.193,
58390.25.205, 58390.25.230, 58390.25.234, 58390.26.221,
58390.26.407, 58390.26.413, 58390.26.439, 58390.26.442,
58390.26.448, 58390.27.8, 58390.35.1, 58390.35.281,
58390.35.282, 58390.35.283, 58390.37.286, 58390.37.287,
58390.38.293, 58390.38.305, 58390.38.306, 58390.38.307,
58390.38.308, 58390.38.314, 58390.52.326, 58390.52.327,
58390.60.225, 58390.60.226, 58390.62.1; за с. Кавракирово, община Петрич: 35081.57.49, 35081.57.37,
350 81.52 .1, 350 81.52 .2 , 350 81.1.69, 350 81.1.94,
35081.1.216, 35081.59.3, 35081.59.2, 35081.21.124,
35081.35.114, 35081.35.118, 35081.51.7, 35081.51.3,
35081.51.2, 35081.33.15, 35081.58.13, 35081.58.16,
35081.58.17, 35081.51.4, 35081.21.8, 35081.26.3,
35081.25.1, 35081.34.119, 35081.34.110, 35081.34.2,
35081.58.15, 35081.58.14, 35081.58.9, 35081.35.10,
35081.24.1, 35081.58.111, 35081.26.7, 35081.16.92,
35081.17.93, 35081.16.95, 35081.16.121, 35081.12.86,
35081.12.85, 35081.17.8, 35081.17.4, 35081.17.3,
35081.17.1, 35081.12.96, 35081.12.121, 35081.54.97,
350 81.54.1, 350 81.54.5, 350 81.10.1, 350 81.9.98,
35081.9.99, 35081.9.212, 35081.9.121, 35081.8.121,
35081.6.100, 35081.8.212, 35081.8.74, 35081.7.129,
35081.7.6, 35081.7.1, 35081.7.2, 35081.7.3, 35081.7.4,
350 81.7. 5, 350 81.7.121, 350 81.2 6. 5, 350 81.2 6.6,
35081.27.5, 35081.27.101, 35081.27.121, 35081.44.11,
35081.44.15, 35081.44.108, 35081.28.108, 35081.32.11,
35081.32.121, 35081.32.13, 35081.32.6; за с. Капатово,
община Петрич: 36083.1.4, 36083.1.190, 36083.2.8,
36083.2.9, 36083.2.244, 36083.4.6, 36083.4.8, 36083.4.9,
36083.4.10, 36083.4.12, 36083.4.14, 36083.4.107,
36083.5.31, 36083.5.32, 36083.5.33, 36083.5.203,
36083.6.1, 36083.6.2, 36083.6.3, 36083.6.5, 36083.7.3,
36083.7.104, 36083.11.15, 36083.11.16, 36083.11.113,
36083.11.132, 36083.11.150, 36083.11.198, 36083.12.1,
36083.12.2, 36083.13.6, 36083.13.12, 36083.13.13,
36083.13.14, 36083.13.16, 36083.13.18, 36083.13.19,
36083.13.20, 36083.13.23, 36083.13.29, 36083.13.103,
36083.13.109, 36083.13.110, 36083.14.1, 36083.14.122,
36083.29.10, 36083.29.11, 36083.30.207, 36083.36.7,
36083.41.1, 36083.41.30, 36083.41.112, 36083.41.151,
36083.43.16, 36083.43.165, 36083.43.259, 36083.44.4,
36083.58.3, 36083.59.232, 36083.60.3, 36083.60.4,
36083.63.14, 36083.63.141, 36083.67.140, 36083.67.230,
36083.67.235, 36083.67.253, 36083.70.1, 36083.70.2,
36083.70.3, 36083.70.4, 36083.70.40, 36083.70.220,
36083.70.230, 36083.70.236, 36083.71.79, 36083.71.136,
36083.71.320, 36083.72.12, 36083.72.23, 36083.72.43,
36083.74.230, 36083.77.1, 36083.77.2, 36083.77.3,
36083.77.5, 36083.77.6, 36083.77.7, 36083.77.152,
36083.81.217, 36083.174.2; за с. Кромидово, община
Петрич: 39935.31.5, 39935.36.258, 39935.37.165,
39935.37.259, 39935.37.279, 39935.48.286, 39935.49.1,
39935.50.169, 39935.50.182, 39935.50.209, 39935.50.269,
39935.50.271, 39935.50.281, 39935.50.287, 39935.51.284,
39935.55.198, 39935.55.278, 39935.69.1, 39935.69.296,
39935.73.268, 39935.77.3; за с. Кърналово, община
Петрич: 40912.135.569, 40912.135.570, 40912.135.568,
40912.135.6, 40912.296.19, 40912.296.22, 40912.296.23,
40912.120.7, 40912.120.8, 40912.120.9, 40912.120.10,
40912.117.441, 40912.117.7, 40912.117.5, 40912.117.4,
40912.117.3, 40912.118.449, 40912.117.6, 40912.115.552,
4 0 91 2 .11 5.42 5, 4 0 91 2 .11 5.42 3, 4 0 91 2 .11 5.431 ,
4 0 91 2 .11 5.43 0 , 4 0 91 2 .11 5.4 0 2 , 4 0 91 2 .11 5. 551,
4 0 91 2 .11 5. 4 0 9, 4 0 91 2 .114 . 4 43 , 4 0 91 2 . 8 4 . 4 21 ,
40912.18.418, 40912.123.426, 40912.123.435, 40912.115.1,
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4 0 91 2 .11 3.43 6 , 4 0 91 2 .11 3.43 4 , 4 0 91 2 .11 3.416 ,
40912.113.375, 40912.88.408, 40912.114.41, 40912.114.42,
4 0 91 2 .11 2 . 521, 4 0 91 2 .11 2 . 3 6 5, 4 0 91 2 .11 2 . 89 5,
4 0 91 2 .11 2 . 4 4 0 , 4 0 91 2 .11 2 . 3 7 0 , 4 0 91 2 .11 2 . 8 ,
4 0 91 2 .11 2 . 376 , 4 0 91 2 .11 2 .4 6 5, 4 0 91 2 .11 2 . 391,
4 0 91 2 .111. 562 , 4 0 91 2 .111. 56 3, 4 0 91 2 .111. 56 4 ,
40912.111.27, 40912.111.28, 40912.111.29, 40912.111.23,
40912.91.417, 40912.90.399, 40912.92.357, 40912.94.502,
40912.94.478, 40912.111.366, 40912.111.329, 40912.109.2,
4 0 91 2 .10 4. 33 8 , 4 0 91 2 .10 4. 350 , 4 0 91 2 .10 5. 3 4 8 ,
40912.105.12, 40912.105.13, 40912.105.61, 40912.105.14,
40912.105.58, 40912.105.11, 40912.105.49, 40912.105.396,
4 0 91 2 .10 3. 3 41, 4 0 91 2 .10 3. 3 43, 4 0 91 2 .10 3. 5 4 0 ,
4 0 91 2 .10 0 . 539, 4 0 91 2 .10 5. 3 42 , 4 0 91 2 .111.433,
4 0 91 2 .10 0 . 53 8 , 4 0 91 2 .111. 2 57, 4 0 91 2 .111. 2 49,
40912.59.250, 40912.50.253, 40912.61.226, 40912.61.224,
40912.61.228, 40912.61.222, 40912.45.508, 40912.45.241,
40912.45.235, 40912.45.240, 40912.61.328, 40912.31.196,
40912.31.202, 40912.31.305, 40912.198.214, 40912.38.318,
4 0 91 2 .19 9.171, 4 0 91 2 .19 9.18 2 , 4 0 91 2 . 2 0 0 . 2 81,
40912.30.55, 40912.30.51, 40912.30.66, 40912.30.50,
40912.30.49, 40912.30.48, 40912.30.458, 40912.29.121,
40912.29.201, 40912.29.191, 40912.28.183, 40912.28.186,
40912.27.178, 40912.27.177, 40912.27.18, 40912.27.14,
40912.31.192, 40912.177.10, 40912.177.11, 40912.195.154,
40912.195.165, 40912.193.163, 40912.177.9, 40912.177.8,
40912.176.143, 40912.176.5, 40912.176.127, 40912.153.13,
40912.153.12, 40912.153.4, 40912.153.5, 40912.154.4,
40912.154.3, 40912.154.2, 40912.154.1, 40912.154.68,
40912.150.67, 40912.150.69, 40912.1.55, 40912.1.33,
40912.1.28, 40912.1.23, 40912.1.22 , 40912.1.58,
40912.1.10, 40912.1.9, 40912.1.8, 40912.1.7, 40912.1.3,
40912.139.8, 40912.1.38, 40912.139.5, 40912.139.4,
40912.139.3, 40912.139.2, 40912.139.1, 40912.130.18,
40912.130.16, 40912.130.10, 40912.130.9, 40912.130.8,
40912.130.7, 40912.133.20, 40912.133.32, 40912.132.26,
40912.132.28, 40912.132.5, 40912.132.4, 40912.132.2,
40912.132.1, 40912.132.6, 40912.296.32, 40912.296.31
40912.296.28, 40912.296.29, 40912.296.30, 40912.127.16,
40912.296.21, 40912.127.18, 40912.127.17, 40912.128.25,
40912.128.5, 40912.128.6, 40912.128.7, 40912.129.565,
40912.129.561, 40912.131.560, 40912.131.1, 40912.131.8,
40912.131.9, 40912.131.4, 40912.129.52, 40912.156.53,
40912.155.57, 40912.155.59, 40912.155.1, 40912.155.2,
40912.155.120; за с. Марикостиново, община Петрич:
47189.67.308, 47189.57.1, 47189.126.31, 47189.116.49,
47189.116.28, 47189.169.19, 47189.169.18, 47189.169.17,
47189.169.16, 47189.169.15, 47189.146.123, 47189.146.118,
47189.146.113, 47189.146.5, 47189.147.870, 47189.146.884,
47189.136.298, 47189.72.4, 47189.150.124, 47189.150.129,
4718 9.14 6 .1 2 0 , 4718 9.14 6 .1 2 2 , 4718 9.14 6 .1 2 8 ,
47189.146.129, 189.146.130, 47189.146.126, 47189.146.102,
47189.146.100, 47189.146.104, 47189.146.99, 47189.146.105,
4718 9.14 6 .10 6 , 4718 9.14 6 .74 5, 4718 9.14 6 .1 33 ,
47189.146.134, 47189.301.1, 47189.146.125, 47189.150.123,
47189.2.11, 47189.2.13, 47189.2.15, 47189.70.16,
47189.70.17, 47189.2 .17, 47189.2 .6 , 47189.2 .12 ,
47189.9.250, 47189.2.9, 47189.2.7, 47189.2.8, 47189.1.5,
47189.1.6, 47189.1.8, 47189.1.7, 47189.1.4, 47189.2.204,
47189.5.15, 47189.5.2, 47189.5.9, 47189.5.17, 47189.121.9,
47189.121.10, 47189.87.998, 47189.139.741, 47189.157.14,
4718 9.1 5 8 .9 9 7, 4718 9.1 5 8 . 6 8 9, 4718 9.1 5 8 .7 3 6 ,
47189.137.97, 47189.301.7, 47189.103.689, 47189.103.634,
4718 9.10 3. 4 9 5, 4718 9.10 9. 4 9 6 , 4718 9.10 3. 6 32 ,
47189.103.629, 47189.39.408, 47189.42.424, 47189.44.420,
47189.42.423, 47189.42.10, 47189.42.11, 47189.42.12,
47189.116.875, 47189.144.192, 47189.144.184, 47189.68.26,
47189.116.890, 47189.73.213, 47189.6.17, 47189.73.17,

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

47189.73.21, 47189.6.18, 47189.8.262, 47178.73.20,
47189.56.897, 47189.301.20; за с. Михнево, община
Петрич: 48578.800.37, 48578.800.63, 48578.800.65,
48578.800.195, 48578.800.192, 48578.81.27, 48578.81.80,
48578.81.82, 48578.81.5, 48578.81.6, 48578.81.7,
48578.81.8, 48578.81.2, 48578.800.141, 48578.800.481,
4 8 57 8 . 8 0 0 . 81 3 , 4 8 57 8 . 8 0 0 .1 2 7, 4 8 57 8 . 2 8 .752 ,
48578.28.552, 48578.28.749, 48578.28.747, 48578.28.740,
48578.28.557, 48578.28.23, 48578.51.628, 48578.801.660,
48578.64.14, 48578.801.630, 48578.801.629, 48578.64.17,
48578.63.659, 48578.63.36, 48578.63.29, 48578.63.30,
48578.63.31, 48578.64.2, 48578.64.675, 48578.800.50,
48578.800.729, 48578.800.52, 48578.800.48, 48578.800.51,
48578.800.44, 48578.800.43, 48578.800.45, 48578.800.47,
48578.800.809, 48578.800.29, 48578.800.28, 48578.81.26,
48578.81.74, 48578.81.75, 48578.81.73, 48578.800.778,
48578.81.71, 48578.81.496, 48578.81.775, 48578.81.776,
48578.800.67, 48578.800.495, 48578.800.64, 48578.800.61,
48578.800.60, 48578.800.59, 48578.800.58, 48578.800.54,
48578.800.53, 48578.35.589, 48578.67.3, 48578.67.4,
4 8578.67. 5, 4 8578.67.6, 4 8578.67.7, 4 8578.67.8,
48578.21.757, 48578.21.641, 48578.42.636; за с. Ново
Кономлади, община Петрич: 52091.1.44, 52091.1.64,
52091.1.76, 52091.1.78, 52091.1.121, 52091.1.127,
52091.1.150, 52091.1.177, 52091.3.83, 52091.4.1,
52091.4.7, 52091.4.10, 52091.4.11, 52091.4.12, 52091.4.13,
52091.4.14, 52091.4.15, 52091.4.23, 52091.5.161,
52091.5.196, 52091.9.210, 52091.12.41, 52091.13.10,
52091.13.93, 52091.13.131, 52091.16.31, 52091.16.132,
52091.16.212, 52091.17.64, 52091.18.37, 52091.18.39,
52091.18.42, 52091.18.89, 52091.18.133, 52091.19.1,
52091.19.2, 52091.19.3, 52091.19.43, 52091.19.44,
52091.19.45, 52091.19.104, 52091.25.14, 52091.26.49,
52091.26.179, 52091.27.1, 52091.27.2, 52091.27.3,
52 0 91.27.4, 52 0 91.27. 5, 52 0 91.27.6, 52 0 91.27.7,
52091.27.8, 52091.27.10, 52091.27.11, 52091.27.12,
52091.27.40, 52091.27.47, 52091.27.87, 52091.27.141,
52091.28.46, 52091.28.75, 52091.28.81, 52091.29.1,
52091.29.2, 52091.29.28, 52091.29.106, 52091.29.185,
52091.29.187, 52091.29.189, 52091.30.53, 52091.30.214,
52091.30.216; за с. Първомай, община Петрич:
59 077.14.2 , 59 077.14.1, 59 077.14.5, 59 077.17.13,
59077.18.1, 59077.24.23, 59077.24.83, 59077.43.1,
59077.9.18, 59077.9.125, 59077.43.6, 59077.46.16,
59077.27.1, 59077.27.2, 59077.26.225, 59077.26.9,
59077.26.7, 59077.26.8, 59077.27.24, 59077.27.27,
59077.38.18, 59077.38.20, 59077.38.19, 59077.39.7,
59077.39.10, 59077.39.11, 59077.39.22, 59077.37.3,
59077.37.13, 59077.30.1, 59077.30.26, 59077.30.28,
59077.31.18, 59077.31.19, 59077.331.5, 59077.331.6,
59077.32.35, 59077.34.175, 59077.35.8, 59077.35.7,
59077.35.12, 59077.35.4, 59077.35.13, 59077.36.20,
59077.36.12, 59077.37.16, 59077.38.1, 59077.36.177,
59077.40.28, 59077.38.8, 59077.40.19, 59077.40.18,
59077.40.16, 59077.40.15, 59077.41.35, 59077.41.30,
59077.41.31, 59077.41.23, 59077.41.68, 59077.41.197,
59077.41.193, 59077.2.168, 59077.2.170, 59077.2.159,
59077.2.164, 59077.2.163, 59077.2.162, 59077.2.160,
59077.2.157, 59077.100.10, 59077.100.156, 59077.100.152,
59 0 7 7.10 0 .1 51 , 59 0 7 7.10 0 .17 2 , 59 0 7 7.10 0 .1 5 0 ,
59 0 7 7.10 0 .14 9, 59 0 7 7.10 0 .14 8 , 59 0 7 7.10 0 .147,
59 0 7 7.10 0 .14 4 , 59 0 7 7.10 0 .14 6 , 59 0 7 7.10 0 .145,
59077.100.135, 59077.100.136, 59077.54.139, 59077.68.8,
59077.68.9, 59077.68.10, 59077.68.12, 59077.68.28,
59077.68.29, 59077.68.19, 59077.68.137, 59077.54.15,
59077.100.132, 59077.100.37, 59077.100.8, 59077.54.138,
59077.54.140, 59077.100.141, 59077.100.142, 59077.21.18,
59077.21.21, 59077.21.19, 59077.1.40, 59077.1.41,
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59077.22.46, 59077.25.1, 59077.25.18, 59077.25.50,
59077.50.123, 59077.50.122, 59077.50.120, 59077.49.116,
59077.55.107, 59077.55.95, 59077.56.93, 59077.57.90,
59077.57.87, 59077.58.84, 59077.59.79, 59077.59.88,
59077.59.81, 59077.62.77, 59077.69.11, 59077.69.8,
59077.69.10, 59077.69.6, 59077.63.74, 59077.53.3,
59077.60.22, 59077.51.72, 59077.61.64, 59077.2.9,
59077.2.31, 59077.4.32, 59077.4.33, 59077.4.391,
59077.16.390, 59077.16.1, 59077.19.43, 59077.3.50,
59077.3.14, 59077.40.29, 59077.40.10, 59077.40.8,
59077.40.7, 59077.40.27, 59077.39.9, 59077.3.10,
59077.3.11, 59077.39.12, 59077.39.3, 59077.29.10,
59077.28.12, 59077.28.19, 59077.37.15, 59077.37.14,
59077.37.1, 59077.36.176, 59077.36.14, 59077.34.1,
59077.33.41, 59077.33.21, 59077.32.11, 59077.32.63,
59077.32.62, 59077.31.6, 59077.31.5, 59077.31.22,
59077.31.1, 59077.30.27, 59077.30.2, 59077.29.188,
59077.35.14, 59077.32.64, 59077.40.17; за с. Рибник,
община Петрич: 62623.1.22, 62623.1.26, 62623.1.34,
62 623.1.35, 62 623.1.65, 62 623.1.72 , 62 623.1.77,
62623.1.78, 62623.1.83, 62623.1.87, 62623.1.104,
62623.1.105, 62623.1.109, 62623.1.125, 62623.5.70,
62623.6.33, 62623.6.93, 62623.7.48, 62623.9.2, 62623.9.3,
62623.9.6, 62623.9.8, 62623.9.9, 62623.9.11, 62623.9.59,
62623.9.116, 62623.9.117, 62623.9.123, 62623.9.124,
62623.9.127, 62623.10.50, 62623.10.54, 62623.10.74,
62623.10.118, 62623.10.119, 62623.10.129, 62623.11.128,
62623.16.4, 62623.16.112, 62623.21.24, 62623.21.27,
62623.21.92; за с. Струмешница, община Петрич:
69941.7.251, 69941.2.169, 69941.2.20, 69941.2.22,
69941.2.197, 69941.2.184, 69941.2.188, 69941.3.1,
69941.3.6, 69941.3.3, 69941.3.5, 69941.4.289, 69941.4.281,
69941.6.290, 69941.5.334, 69941.6.310, 69941.6.316,
69941.6.314, 69941.6.315, 69941.6.311, 69941.6.302,
69941.6.299, 69941.6.25, 69941.6.36, 69941.5.293,
69941.5.294, 69941.5.292, 69941.5.1, 69941.4.305,
69941.4.2 84, 69941.4.318, 69941.4.6, 69941.4.4,
69941.4.55, 69941.4.2, 69941.4.1, 69941.4.330, 69941.3.8,
69941.3.10, 69941.3.43, 69941.2.195, 69941.2.190,
69941.2.187, 69941.2.180, 69941.9.97, 69941.9.177,
69941.9.104, 69941.9.175, 69941.9.102, 69941.8.257,
69941.2.192, 69941.2.185, 69941.2.178, 69941.2.19,
69941.2.17, 69941.2.4, 69941.2.3,69941.2.1, 69941.2.172,
69941.2.171, 69941.1.275, 69941.1.165, 69941.1.166,
69941.1.164, 69941.1.167, 69941.8.260, 69941.8.106,
69941.8.521, 69941.8.58, 69941.8.206, 69941.7.189,
69941.7.254, 69941.2.163, 69941.8.118, 69941.8.211,
69941.8.210, 69941.8.122, 69941.8.264, 69941.8.125,
69941.8.325, 69941.8.120, 69941.7.126, 69941.8.50,
69941.7.253, 69941.7.74, 69941.8.45, 69941.8.25,
69941.8.250, 69941.7.36, 69941.7.223, 69941.8.26,
69941.8.20, 69941.7.224, 69941.7.225, 69941.8.11,
69941.7.10, 69941.7.267, 69941.7.256, 69941.8.6,
69941.8.266; за с. Тополница, община Петрич:
7274 4.1.5, 7274 4.1.56, 7274 4.1.59, 7274 4.1.12 4,
72744.2.57, 72744.2.58, 72744.2.60, 72744.2.127,
7274 4.2.218, 7274 4.3.2 , 7274 4.3.5, 7274 4.3.126,
72744.3.134, 72744.6.98, 72744.21.104, 72744.22.96,
72744.22.160, 72744.22.185, 72744.22.227, 72744.23.80,
72744.23.105, 72744.23.138, 72744.23.191, 72744.23.226,
72744.36.195, 72744.41.198, 72744.41.204, 72744.41.244,
72744.43.1, 72744.43.181, 72744.43.238, 72744.56.46,
72744.56.271, 72744.61.62, 72744.61.123, 72744.63.1,
72744.63.63, 72744.63.74, 72744.63.100, 72744.63.109,
72744.63.250. Проектите за изменение се намират
в Службата по геодезия, картография и кадастър – Благоевград. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересова-
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ните лица могат да се запознаят с проектите и
да изразят писмено становище с представяне на
доказателства.
900
4. – 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 ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти с идентификатори: за
с. Габрене, община Петрич: 14091.1.136, 14091.1.162,
14091.1.163, 14091.1.178, 14091.1.389, 14091.1.390,
14091.1.470, 14091.1.473, 14091.1.474, 14091.1.475,
14091.1.480, 14091.1.483, 14091.1.488, 14091.1.492,
14091.1.631, 14091.1.636, 14091.1.670, 14091.1.671,
14091.1.672, 14091.1.675, 14091.1.676, 14091.1.679,
14091.1.680, 14091.1.681, 14091.1.682, 14091.1.685,
14091.1.686, 14091.1.688, 14091.1.689, 14091.1.697,
14091.1.698, 14091.1.702, 14091.1.708, 14091.1.711,
14091.1.712, 14091.1.713, 14091.1.714, 14091.1.717,
14091.1.728, 14091.1.729, 14091.1.818, 14091.1.880,
14091.1.915, 14091.59.12, 14091.59.13, 14091.59.14,
14091.59.15, 14091.59.19, 14091.59.20, 14091.59.21,
14091.59.22, 14091.59.23, 14091.59.25, 14091.59.26,
14091.59.27, 14091.59.28, 14091.59.29, 14091.59.30,
14091.59.116, 14091.59.952; за с. Камена, община
Петрич: 35688.44.17, 35688.44.27, 35688.44.30,
35688.45.33, 35688.45.41, 35688.45.69, 35688.48.51,
35688.48.125, 35688.48.129, 35688.48.224, 35688.48.262,
35688.55.126; за с. Ключ, община Петрич: 37349.85.12,
37349.88.34, 37349.88.35, 37349.88.51, 37349.88.611,
37349.93.3, 37349.93.7, 37349.93.26, 37349.95.33,
37349.94.100, 37349.94.338, 37349.94.397, 37349.95.39,
37349.95.42, 37349.98.20, 37349.98.21, 37349.98.42,
37349.98.79, 37349.95.43, 37349.98.49; за с. Самуилово,
община Петрич: 65293.34.1, 65293.34.14, 65293.34.16,
65293.34.48, 65293.34.50, 65293.35.6, 65293.35.9,
65293.35.10, 65293.44.72; за с. Скрът, община Петрич:
66901.40.602, 66901.40.746, 66901.40.748, 66901.40.749,
66901.40.751, 66901.40.755, 66901.40.756, 66901.40.760,
66901.40.761, 66901.54.661, 66901.54.662, 66901.54.663,
66901.54.664, 66901.54.665, 66901.54.767, 66901.54.769,
66901.54.771, 66901.54.772, 66901.54.773, 66901.54.774,
66901.54.775, 66901.54.777, 66901.54.779, 66901.54.780,
66901.54.781, 66901.55.759, 66901.58.666, 66901.58.668,
66901.58.669, 66901.58.670, 66901.58.673, 66901.58.674,
66901.58.678, 66901.58.679, 66901.58.682, 66901.58.683,
66901.58.684, 66901.58.685, 66901.58.687, 66901.58.688,
66901.58.689, 66901.58.690, 66901.58.691, 66901.58.692,
66901.58.693, 66901.58.694, 66901.58.695, 66901.58.699,
66901.58.700, 66901.58.701, 66901.58.702, 66901.58.704,
66901.58.705, 66901.59.710, 66901.59.715, 66901.59.718,
66901.59.874, 66901.60.723, 66901.60.724, 66901.60.725,
66901.60.726, 66901.60.727, 66901.60.728, 66901.60.729,
66901.60.730, 66901.60.731, 66901.60.732, 66901.60.733,
66901.60.734, 66901.60.735, 66901.60.738, 66901.60.739,
66901.40.745, 66901.45.601, 66901.58.675.1; с. Яворница, община Петрич: 87134.1.45, 87134.1.48,
87134.1.50, 87134.1.52 , 87134.1.59, 87134.1.60,
87134.1.61, 87134.1.62 , 87134.1.70, 87134.1.8 0,
87134.1.86, 87134.1.94, 87134.1.102, 87134.1.103,
87134.1.105, 87134.1.952, 87134.1.953, 87134.1.954,
87134.1.955, 87134.1.974, 87134.1.975, 87134.1.976,
87134.1.978, 87134.1.994, 87134.46.8, 87134.46.13,
87134.46.14, 87134.46.25, 87134.46.26, 87134.46.27,
87134.46.28, 87134.46.29, 87134.46.45, 87134.46.48,
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87134.46.49, 87134.46.51, 87134.46.57, 87134.46.470,
87134.61.34, 87134.71.17, 87134.71.18, 87134.71.21,
87134.73.29, 87134.81.1, 87134.81.2, 87134.81.3,
87134.81.4, 87134.81.7, 87134.81.8, 87134.82.1,
87134.82.3, 87134.82.5, 87134.82.7, 87134.82.8,
87134.82.9, 87134.82.10, 87134.82.11, 87134.82.12,
87134.82.13, 87134.83.1, 87134.83.2, 87134.83.3,
87134.83.4, 87134.83.7, 87134.83.8, 87134.83.11,
87134.83.12, 87134.83.13, 87134.83.14, 87134.83.20,
87134.83.22, 87134.83.24, 87134.83.25, 87134.83.27,
87134.83.28, 87134.83.34, 87134.84.1, 87134.84.16,
87134.90.901. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград. 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.
901
2. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на гр. Долни Дъбник и
с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, 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 – Плевен.
360
3. – Община Айтос на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 19 от
20.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Айтос, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – трасе на обект: „Кабелна линия 20 kV от
П/С „Айтос“ до БКЗРУ „Ветропарк“ в УПИ ІІ-28,
масив 22, землище на с. Зетьово, община Айтос“,
преминаващ през следните имоти: № 000972,
000976, 000466, 000789, 000524, 000460, 000459,
000462, 000465, 000281 в землището на гр. Айтос,
№ 30 в землището на с. Зетьово, община Айтос;
имоти в зони по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ в землищата
на гр. Айтос и на с. Зетьово, община Айтос,
УПИ ІІ-28, масив 22 в землището на с. Зетьово,
община Айтос. Засегнатите имоти представляват
полски пътища, пътища ІІІ и ІV клас, пасища и
мери, залесени горски територии, дерета, собствеността на които е публична общинска, публична
държавна, частна държавна и имоти – частна
собственост. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението може да бъде оспорено от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
847
1. – Община Ботевград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 40 от
19.12.2019 г. е одобрен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за „Разпределителен газопровод за с. Литаково – извън регулация“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Ботевград до Административния съд – София област.
937
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3. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен проект за
ПУП – парцеларен план за техническа инфраструктура за околовръстен път в с. Гара Елин
Пелин и с. Нови хан. Преписката се намира в
отдел УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1 в
сградата на общината. Съгласно 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.
849
3. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на подземен електропровод за захранване
на базова станция на „БУЛСАТКОМ“ – ЕАД, в
поземлен имот (ПИ) с идентификатор 15864.117.7,
преминаващ през ПИ 15684.117.10, с начин на
трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, в землището на с. Голямо Дряново, община Казанлък, с дължина на трасето
407,6 м. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да разгледат проекта в стая 18 на Община
Казанлък и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
850
4. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен уст ройствен план – парцеларен
план на подземен електропровод за захранване
на поземлен имот (ПИ) 06848.67.3, с начин на
трайно ползване (НТП) „нива“, собственост на
Христо Христов Николов, преминаващ през
следните ПИ: 06848.11.119 с НТП „селскостопански път“; 06848.11.68 с НТП „напоителен канал“
и 06848.67.151 с НТП „пасище, мера“, всички в
землище с. Бузовград, община Казанлък, с дължина на трасето 124,7 м. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта в стая
18 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
862
1. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
приет с протоколно решение т. 2 от протокол № 8
от 12.06.2019 г. на ОбЕСУТ при Община Несебър
за обект „Реконструкция на довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр. Обзор: 1. напорни
колектори – 2 броя PEHD от КПС 1 до изливна
шахта; 2. гравитачен колектор (GRP DN 600) от
изливна шахта до събирателна шахта; 3. гравитачен
колектор от събирателна шахта до КПС 2 (GRP
DN 800); 4. напорен колектор (DN560PEHD) от
КПС 2 до ПСОВ „Обзор“. Имотите попадат в зона
„Б“ съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗУЧК. Констатации:
Представен е проект за ПУП – парцеларен план
за обект „Реконструкция на довеждащи колектори от КПС 1 до ПСОВ – гр. Обзор: 1. напорни
колектори – 2 броя PEHD от КПС 1 до изливна
шахта; 2. гравитачен колектор (GRP DN 600)
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от изливна шахта до събирателна шахта; 3.
г равитачен колек тор от събирателна ша х та
до КПС 2 (GRP DN 800); 4. напорен колектор
(DN560PEHD) от КПС 2 до ПСОВ „Обзор“. Видно
от приложения проект участъкът, предвиден за
реконструкция, е с дължина 258 м с DN 560 мм
полиетилен, 573 м с DN 600-GRP, 587 м с DN
800 и 225 м с DN 560, като общата дължина на
трасето е 1673 м. Трасето на колекторите попада
в земеделска и урбанизирана територия, като за
трасето в урбанизирана територия е изготвена
устройствена план-схема по отделен проект в следните имоти и започва в ПИ 53045.120.410 с площ
19 105 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“, и начин на трайно
ползване „Пасище“, публична общинска собственост, и продължава последователно в следните
имоти: ПИ 53045.120.204 с площ 16 217 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
частна общинска собственост, ПИ 53045.120.126
с площ 6725 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин
на трайно ползване „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, частна общинска собственост,
ПИ 53045.120.19 с площ 6841 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване „Нива“,
общинска частна собственост, ПИ 53045.120.20 с
площ 14 886 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин
на трайно ползване „Нива“, частна собственост,
ПИ 53054.120.21 с площ 15 734 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване „Нива“, частна
собственост, ПИ 53045.132.143 с площ 3971 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“, и начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, частна
общинска собственост, ПИ 53045.134.307 с площ
12 108 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“, и начин на трайно
ползване „Отводнителен канал“, частна общинска
собственост, ПИ 53045.134.136 с площ 4676 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване
„За селскостопански, горски, ведомствен път“,
частна общинска собственост, ПИ 53045.134.19 с
площ 7290 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на
трайно ползване „Нива“, частна собственост, ПИ
53045.227.135 с площ 5829 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“, и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.227.303 с площ 5408 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“, и начин на трайно ползване „Отводнителен канал“, ПИ 53045.227.5 с площ 2876 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване
„Нива“, частна собственост, ПИ 53045.227.304 с
площ 11 575 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на
трайно ползване „Отводнителен канал“, частна
общинска собственост, ПИ 53045.227.200 с площ
37 870 кв. м, с начин на трайно предназначение
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на територията „Транспортна“, и начин на трайно
ползване „За път от републиканската пътна мрежа“, частна държавна собственост, и продължава
с отделен проект за устройствена план-схема в
урбанизираната територия. Създава се сервитут
по 3 м от двете страни по оста на трасето на
колекторите. Площите с ограничение са общо
9042 кв. м в земеделска и транспортна територия, последователно в следните имоти: 97 кв. м
в ПИ 53045.120.410, 664 кв. м в ПИ 53045.120.204,
63 кв. м в ПИ 53045.120.407 с площ 6593 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“, и начин на трайно ползване „Пасище“, публична общинска собственост, 600 кв. м
в ПИ 53045.120.126, 103 кв. м в ПИ 53045.120.408
с площ 2117 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на
трайно ползване „Пасище“, публична общинска
собственост, 185 кв. м в ПИ 53045.120.19, 548 кв. м
в ПИ 53045.120.20, 519 кв. м в ПИ 53015.120.21,
734 кв. м в ПИ 53045.132.143, 2329 кв. м в ПИ
53015.134.307, 1 кв. м в ПИ 53045.132.7 с площ
4489 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“, и с начин на трайно
ползване „Нива“, съсобственост, 2659 кв. м в ПИ
53045.134.136, 161 кв. м в ПИ 53045.134.19, 31 кв. м
в ПИ 53045.227.135, 31 кв. м в ПИ 53045.227.303,
119 к в. м в ПИ 53045.227.5, 66 к в. м в ПИ
53045.227.304 и 133 кв. м в ПИ 53045.227.200 по
кадастралната карта на гр. Обзор. Проектът е
изложен в сградата на Кметство Обзор, ет. 2, стая
№ 8, с административен адрес Обзор, ул. Иван
Вазов № 2. 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.
854
2. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП),
приет с протоколно решение т. 5 от протокол № 8
от 12.06.2019 г. на ОбЕСУТ при Община Несебър за обект „ПУП – парцеларен план за обект
„Изграждане на главен водопровод НB „Обзор“
V=4500 м 3 до резервоар „Септемврийче“. Видно
от приложения проект дължината на водопровода
от НВ „Обзор“ до резервоар „Септемврийче“ е
1914 м, като дължината на предвиденото трасе
съгласно проекта е 1863 м. Трасето на водопровода
попада в земеделска и транспортна територия в
следните имоти и започва в ПИ 53045.535.601 с
площ 40 403 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин
на трайно ползване „Дере“, частна общинска
собственост, и продължава последователно в
следните имоти: ПИ 53045.535.1 с площ 7699 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване
„Нива“, частна собственост, ПИ 53045.535.4 с
площ 4318 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на
трайно ползване „Нива“, частна собственост, ПИ
53045.142.115 с площ 4899 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“, и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, частна общинска соб-
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ственост, ПИ 53045.144.191 с площ 947 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“, и начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, частна
общинска собственост, ПИ 53045.144.604 с площ
2665 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване „Дере“, частна общинска собственост, ПИ
53045.222.520 с площ 3386 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“, и
начин на трайно ползване „Друг вид поземлен
имот без определено стопанско предназначение“,
частна общинска собственост, ПИ 53045.260.201
с площ 42 574 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Транспортна“, и начин
на трайно ползване „За път от републиканската
пътна мрежа“, частна държавна собственост, ПИ
53045.150.179 с площ 5224 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“, и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ 53045.151.179 с площ 4326 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“, и начин на трайно ползване „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, частна
общинска собственост, ПИ 53045.153.10 с площ
883 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“, и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“, частна общинска собственост, ПИ
53045.153.1 с площ 3285 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“, и
начин на трайно ползване „Лозе“, частна собственост, и завършва в ПИ 53045.153.183 с площ
1281 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“, и начин на трайно
ползване „За селскостопански, горски, ведомствен
път“, частна общинска собственост. Създава се
сервитут по 3 м от двете страни по оста на трасето на водопровода. Площите с ограничение са
общо 11 177 кв. м в земеделска и транспортна
територия последователно в следните имоти:
315 кв. м в ПИ 53045.535.601, 157 кв. м в ПИ
53045.535.1, 166 кв. м в ПИ 53045.535.4, 2722 кв. м
в ПИ 53045.142.115, 254 кв. м в ПИ 53045.142.406
с площ 1114 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на
трайно ползване „Нива“, общинска собственост,
7 кв. м в ПИ 53045.222.206 с площ 860 кв. м, и
начин на трайно ползване „Пасище“, публична
общинска собственост, 12 кв. м в ПИ 53045.222.1
с площ 1542 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин
на трайно ползване „Лозе“, частна собственост,
10 кв. м в ПИ 53045.222.2 с площ 1850 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“, и начин на трайно ползване „Лозе“,
частна собственост, 18 кв. м в ПИ 53045.222.3
с площ 4299 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин
на трайно ползване „Лозе“, частна собственост,
50 кв. м в ПИ 53045.222.505 с площ 18 244 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване
„Гробищен парк“, частна общинска собственост,
102 кв. м в ПИ 53045.144.1 с площ 5844 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване
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„Нива“, частна собственост, 880 кв. м в ПИ
53045.144.191, 14 кв. м в ПИ 53045.144.2 с площ
3556 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“, и начин на трайно
ползване „Нива“, частна собственост, 33 кв. м
в ПИ 53045.144.3 с площ 3549 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване „Нива“, частна
собственост, 30 кв. м в ПИ 53045.144.4 с площ
3163 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“, и начин на трайно
ползване „Нива“, частна собственост, 7 кв. м в ПИ
53045.144.5 с площ 2864 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“, и
начин на трайно ползване „Нива“, частна собственост, 969 кв. м в ПИ 53045.144.604, 155 кв. м
в ПИ 53045.222.520, 402 кв. м в ПИ 53045.260.201,
121 кв. м в ПИ 53045.145.7 с площ 2502 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“, и начин на трайно ползване „Нива“,
частна собственост, 73 кв. м в ПИ 53045.145.6 с
площ 28 219 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин
на трайно ползване „Нива“, частна собственост,
1240 кв. м в ПИ 53045.150.179, 2395 кв. м в ПИ
53045.151.179, 8 кв. м в ПИ 53045.151.9 с площ
2985 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“, и начин на трайно
ползване „Лозе“, частна собственост, 85 кв. м
в ПИ 53045.153.4 с площ 4439 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване „Лозе“, частна
собственост, 49 кв. м в ПИ 53045.153.3 с площ
2907 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“, и начин на трайно
ползване „Лозе“, частна собственост, 15 кв. м
в ПИ 53045.153.2 с площ 960 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земеделска“, и начин на трайно ползване „Лозе“, частна
собственост, 548 кв. м в ПИ 53045.153.10, 191 кв. м
в ПИ 53045.153.1, 98 кв. м в ПИ 53045.153.183 и
51 кв. м в ПИ 53045.155.16 с площ 1247 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“, и начин на трайно ползване „Нива“.
Проектът е изложен в сградата на Кметство Обзор,
ет. 2, стая № 8, с административен адрес Обзор,
ул. Иван Вазов № 2. 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.
855
3. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 34 от
30.12.2019 г., взето с протокол № 3, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе на захранващи проводи до ПИ с идентификатор 48444.10.5,
м. Грахорлива дъмга, по КККР на землище
с. Мирянци, община Пазарджик. Трасетата на
захранващите проводи – канализация, водопровод за промишлена вода (сондажна), водопровод
за питейна вода, електропровод, оптичен кабел и
газопровод, започват от съществуващи проводи
на границата на ПИ с идентификатор 48444.10.15,
пресичат ПИ с идентификатор 48444.10.20 – НТП
„За селскостопански, горски, ведомствен път“, до
достигането на ПИ с идентификатор 48444.10.5,
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м. Грахорлива дъмга, по КККР на землище с. Мирянци, община Пазарджик, който следва да бъде
захранен, съгласно изчертаните трасета, сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Пазарджик,
пред А дминистративния съд – Пазарджик, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
938
4. – Община Пазарджик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 35 от
30.12.2019 г., взето с протокол № 3, е одобрен
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод от нов ел. стълб в землището
на с. Мало Конаре до ПИ с идентификатор
53335.314.17 по КККР на землище с. Огняново,
община Пазарджик. Трасето на електропровода
започва от нов ел. стълб, разположен в ПИ с
идентификатор 46749.146.82 – НТП „Пасище“, в
землището на с. Мало Конаре, след което се насочва в посока изток, пресича ПИ с идентификатор
46749.146.124, навлиза в ПИ 46749.146.81 – НТП
„Изоставена орна зем я“, промен я посоката
си на юг, като пресича следните поземлени
имоти: 46749.146.80, 46749.147.174, 46749.147.113,
53335.300.33, 53335.300.18, 53335.300.31, 53335.300.22,
53335.300.27, 53335.305.16, 53335.305.13, 53335.306.15,
53335.306.13, 53335.307.15, 53335.307.12, 53335.308.16,
53335.308.13, 53335.309.15, 53335.309.12, 53335.310.14,
53335.310.11, 53335.311.12, 53335.311.9, 53335.312.15,
53335.312.12, 53335.313.16, 53335.313.14, до достигане
на ПИ с идентификатор 53335.314.17 в землището
на с. Огняново, който следва да бъде захранен,
съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4
от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр. Пазарджик,
пред А дминистративния съд – Пазарджик, в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
939
74. – Община Петрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 10 от
5.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Петрич, е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за защитно съоръжение на обект от
техническата инфраструктура: „Защитно съоръжение при прехода на транзитния газопровод за
Гърция при преминаването му в коритото на р.
Струма в района на ПК 1236-1240 при с. Чучулигово, община Петрич“, в обхвата на имот с
идентификатор 81832.41.140 по КККР, землище
с. Чучулигово, община Петрич, с НТП – за друг
вид дървопроизводителна гора, горска територия, държавна частна собственост. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването му
в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред
Административния съд – Благоевград.
848
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Стража, землище на гр. Плевен,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на трасе на ел. захранване
за ПИ с идентификатор 56722.701.15, намиращ се в
м. Стража в землището на гр. Плевен. Проектът се
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намира в стая № 98 на общината и може да бъде
прегледан от понеделник до петък от 9 до 11 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмено възражение, предложение
и искане по проекта до информационния център
при Община Плевен – зала „Катя Попова“.
726
2. – Община Русе на основание чл. 128, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – план за застрояване
(ПЗ) за промяна предназначението от „земеделска земя“ в „за гробищен парк“ в обхвата на
ПИ с проектен идентификатор 65348.14.290 (ПИ
65348.14.268, 65348.14.269, 65348.14.270, 65348.14.271,
65348.14.272, 65348.14.273, 65348.14.274) по КККР
на с. Сандрово и ПИ с проектен идентификатор
65348.16.113 (част от ПИ 65348.16.113) за „паркинг“
в местност Лозята, землище на с. Сандрово,
община Русе. Проектът и придружаващата го
документация са на разположение на заинтересованите лица в отдел „Устройствени планове и
кадастър“ на Община Русе, ул. Олимпи Панов
№ 6, ет. 2, ст. 1. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат направени до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
861
2. – Община Самоков на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 49 от
18.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Самоков,
е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за напоителна система за поливане на
земеделски култури в землището на с. Ковачевци и с. Поповяне, община Самоков. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и
4 от ЗУТ чрез Община Самоков до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“.
863
186. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация (ПР) на Централна градска част (ЦГЧ)
на гр. Силистра, община Силистра – I етап. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
911
1. – Община Трън на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 20 от
19.12.2019 г. на Общинския съвет – гр. Трън, е
одобрено изменение на ПУП – план за регулация
на УПИ – „За озеленяване“, кв. 13, с. Банкя,
община Трън, като от УПИ – „За озеленяване“,
се обособяват два самостоятелни УПИ ІV – „За
озеленяване“, с площ 3438 кв. м и УПИ ІІІ – „За
индивидуално жилищно застрояване“, с площ
783 кв. м. В изготвения план за застрояване
на новообразуван УПИ ІІІ от кв. 13, с. Банкя,
се предвижда бъдещо застрояване в рамките
на ограничителните линии, показани с червен
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пунктир в графичната част, и следните устройствени параметри: максимална височина на
кота корниз – 10 м, максимална плътност на
застрояване – 60%, максимална интензивност
на заст рояване – 1,2, минима лна озеленена
площ – 40%, начин на застрояване – свободно.
За новообразуван УПИ ІV – „За озеленяване“,
не се предвиж да застрояване. Техническото
оформление на проекта е съобразено с изискванията на Наредба № 8 за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове. Решението
подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
846
39. – Общ и на „Т у н д ж а“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 57 от 18.12.2019 г. на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за съоръжение на техническата инфраструктура:
„Уличен водопровод от водопроводната мрежа на
с. Кабиле по общински път и водопроводно отклонение до Манастир „Рождество Богородично“,
намиращ се в поземлен имот с идентификатор
35028.25.65 по КККР в землището на с. Кабиле.
Трасето на водопровода започва от съществуващ
водопровод Еф100 от водопроводната мрежа на
с. Кабиле, преминава през нова помпена станция
в селото. След строителните граници на селото
преминава през ПИ с идентификатори 35028.27.46,
35028.26.58, 35028.25.66 – територия на транспорта, и достига до водомерна шахта, разположена
в ПИ с идентификатор 35028.25.65 по КККР в
землището на с. Кабиле. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи
на обжалване по законосъобразност в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община „Тунджа“ пред Административния
съд – Ямбол.
931
6. – Общ ина с. А врен, облас т Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от
ЗУТ, че е изработен и представен за разглеждане
проект за подробен устройствен план – план
за рег улаци я (П У П – ПР) за изменение на
действащия регулационен план на с. Здравец,
община Аврен, одобрен със Заповед № 386 от
27.06.1990 г. на председателя на изпълнителен
комитет на Общински народен съвет – с. Аврен,
в частта, сключена между осови точки (ОТ)
11 към ОТ 102, 103, 104, 21 и 101 по регулационния план на с. Здравец, община Аврен, във
връзка с обособяване на урегулиран поземлен
имот (УПИ) Іобщ., УПИ ІІобщ. и УПИ ІІІобщ., в
нов квартал 15А и обособяване на УПИ Іобщ. в
нов квартал 22А, без промяна на устройствена
зона. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131 от ЗУТ могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП – ПР) до общинската администрация – с. Аврен, отдел „Устройство на
територията“.
852
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Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Емилия Миткова
Гочева с адрес Шумен, ул. Христо Смирненски № 5,
срещу Правилата за измерване на количеството
електрическа енергия, издадени от Комисията
за енергийно и водно регулиране, обнародвани в
„Държавен вестник“, бр. 35 от 30.04.2019 г., изцяло и
при условията на евентуалност в частта им досежно
чл. 1, ал. 1, т. 7, в частта за думата „невизуализиран“,
чл. 55, ал. 1, чл. 56, ал. 1, в частта за думите „… и за
„задължения към обществото“, чл. 56, ал. 3 в частта
за думите „… прогнозна пазарна …“ и параграф 2
от преходните и заключителните разпоредби, по
което е образувано адм. д. № 37/2020 г. по описа
на Върховния административен съд, присъединено
към адм. д. № 7772/2019 г. по описа на Върховния
административен съд, насрочено за 28.01.2020 г. от
11 ч. в зала № 2.
1027
Административният съд – Варна, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава за постъпил
протест от Окръжната прокуратура – Варна,
срещу Наредбата за условията и реда за издаване
на разрешителни за водовземане, извършване на
услуга за водопренос/водоподаване по общински
водопроводи за минерална вода и учредяване на
сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община
Аврен, приети с Решение № 1131 от заседание № 52
на Общинския съвет – с. Аврен, по иск с правно
основание чл. 185, ал. 1, чл. 186, ал. 2 и чл. 146,
т. 1 от АПК. Образувано е адм. д. № 3488/2019 г.
по описа на Административния съд – Варна, ХХІІІ
състав, насрочено за 5.03.2020 г. от 13,30 ч.
927
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната
прокуратура – Добрич, с искане за отмяна на Наредба № 10 за определянето и администрирането
на местните данъци, такси и цени на услуги на
територията на община Генерал Тошево, приета
на 22.02.2008 г., в частта на чл. 78, чл. 115, ал. 1,
т. 4 и чл. 127, ал. 2 от наредбата. Образувано е
адм. д. № 9/2020 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 10.03.2020 г. от 13 ч.
873
Административният съд – Кърджали, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване по протест на
Окръжната прокуратура – Кърджали, на разпоредбите на чл. 58, ал. 4 от Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на
община Момчилград, приета с Решение № 134 от
28.09.2018 г. на Общинския съвет – Момчилград.
По оспорването е образувано адм. д. № 466/2019 г.
по описа на Административния съд – Кърджали.
Същото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.02.2020 г. от 10 ч.
880
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Кърджали, на Наредбата за пожарна
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безопасност и защита на населението на територията на община Джебел, приета с Решение
№ 236 по протокол № 26 от 19.12.2013 г. на Общинския съвет – гр. Джебел. По оспорването е
образувано адм. д. № 3/2020 г. на Административния съд – Кърджали. Същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
19.02.2020 г. от 10,30 ч.
881
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 по препратка от чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу разпоредбите на чл. 32, т. 5, 5.1 и 5.2 от Наредбата
за определянето на местните данъци и цени на
услуги и администрирането им на територията
на община Дупница, приета с Решение № 101 от
19.04.2013 г. по протокол № 4 от 19.04.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Дупница, многократно
изменяна и допълвана, последно с Решение № 14
от 28.01.2019 г. По протеста е образувано адм.
дело № 595/2019 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито
съдебно заседание на 19.02.2020 г. от 10 ч.
878
Административният съд – Кюстендил, на основание чл. 181 по препратка от чл. 188 от АПК
обявява, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу
Наредбата за правилата и нормите за пожарна
безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново, приета с Решение
№ 52 по протокол № 8 от 5.05.2017 г. на Общинския
съвет – гр. Кочериново. По протеста е образувано
адм. д. № 14/2020 г. по описа на Административния
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито
съдебно заседание на 19.02.2020 г. от 10 ч.
879
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, против разпоредбите на Условия и ред за
издаване на разрешителни за водовземане на
минерална вода, извършване на услугата водо
пренос/водоподаване на общински водопроводи
за минерална вода и учредяване на сервитутни
права и право на прокарване на водопроводи за
минерална вода на територията на община Велинград, приети с Решение № 96 от 23.02.2012 г.
на Общинския съвет – Велинград. По протеста
е образувано адм. д. № 1371 по описа на Административния съд – Пазарджик, за 2019 г.
874
Административният съд – Пловдив, Х състав, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че от Окръжната прокуратура – Пловдив, е постъпило оспорване на чл. 21,
ал. 1 и 2, чл. 37, ал. 2 в частта „…а в останалите
случаи – в двумесечен срок от получаване на
имуществото, след подаване на декларация по
чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ“, чл. 41, ал. 1 и 6, чл. 45,
чл. 46, ал. 1, чл. 51, ал. 1, т. 4, пр. 1 от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община Първомай, по което е
образувано адм. д. № 71/2020 г. по описа на Административния съд – Пловдив, Х състав, със страни:
оспорващ – Окръжната прокуратура – Пловдив;
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ответник – Общинският съвет – гр. Първомай;
Окръжна прокуратура – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание
за 18.03.2020 г. от 14 ч.
876
Административният съд – Пловдив, Х състав,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че от „Акил Пропърти“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Пловдив,
ул. Георги Бенев № 7, представлявано от управителя Магдалена Горанова чрез пълномощника
Иван Георгиев, чрез адвокат Теньо Тенчев е постъпило оспорване на Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Пловдив,
приета с Решение № 80, взето с протокол № 6 от
4.03.2003 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив,
по което е образувано адм. д. № 3650/2019 г. по
описа на Административния съд – Пловдив, Х
състав, със страни: оспорващ – „Акил Пропърти“ – ЕООД, Пловдив; ответник – Общинският съвет – гр. Пловдив; Окръжна прокуратура – Пловдив. Делото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание за 18.03.2020 г. от 14 ч.
877
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. д. № 3806 по описа на съда за
2019 г. по жалба на Маргарита Димитрова Костова-Черпокова и Златко Костадинов Златков от
Пловдив с искане за обявяване на нищожността
или за отмяна като незаконосъобразно на Решение
№ 295, взето с протокол № 15 от 17.09.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е одобрен
проект за изменение на ПУП – ПУР за кв. 170Б
по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив, в частта относно
собствения на жалбоподателите поземлен имот
с идентификатор 56784.524.204. В едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници в съдебното
производство чрез подаване на заявление до Административния съд – Пловдив, което следва да
съдържа: 1. трите имена и адреса, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв – за българските граждани; 2. трите имена и личния номер
за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв; 3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последния посочен
в съответния регистър адрес на управление и
електронния му адрес; 4. номера на делото; 5. акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал; 6.
изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник; 7.
подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено в
открито заседание за 17.03.2020 г. от 9 ч.
924
Административният съд – София област, трети
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Администра-
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тивния съд – София област, е образувано адм. д.
№ 1176/2019 г. по описа на съда по жалба на Паско
Тошев Запрянов от Димитровград, ул. Христо
Смирненски № 4б-21, срещу чл. 12, ал. 2, т. 7 от
Вътрешните правила за предоставяне на достъп до
обществена информация на Община Костинброд,
утвърдени от кмета на община Костинброд на
16.06.2008 г. Делото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 19.02.2020 г. от 10 ч.
925
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Зорка Петкова Желева от
гр. Стара Загора с оспорване за нищожност и незаконосъобразност на Решение № 2349 по протокол
№ 45 от заседание на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, проведено на 27.06.2019 г., с което е одобрен
проект за ПУП – изменение на план за регулация и план за застрояване за новообразуваните
имоти от територията на парк/квартал Бедечка
по плана на гр. Стара Загора, обхващащ квартали
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана
на гр. Стара Загора, относно УПИ I с отреждане
„за парк и открити спортни обекти“, кв. 810, в
частта му, в която попадат имот с идентификатор
68850.513.6953 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ I-6157 в кв. 820 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6954 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ II-6157 в кв. 820 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6955 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ III-6157 в кв. 820 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6962 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ X-6157 в кв. 820 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6964 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ II-6157 в кв. 821 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6947 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ IX-6158 в кв. 817 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6948 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ X-6158 в кв. 817 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6949 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ XI-6158 в кв. 817 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6950 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ XII-6158 в кв. 817 по
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плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6951 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ XIII-6158 в кв. 817 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобр ен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора. По оспорването е образувано адм.д. № 491/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници в производството по адм.д.
№ 491/2019 г. в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.
Заявлението следва да е със съдържание, отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 5 от ЗУТ.
Към заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
926
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Стара
Загора, с който са оспорени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 58, ал. 4 и 5 от
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Раднево, и е
образувано адм. д. № 933/2019 г., насрочено за
27.02.2020 г. от 11,30 ч.
872
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който
са оспорени като незаконосъобразни разпоредбите
на чл. 51, ал. 1 и 2, чл. 35, ал. 2 и чл. 77, ал. 2,
предл. първо от Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Мъглиж, и
е образувано адм. д. № 958/2019 г., насрочено за
12.03.2020 г. от 10,30 ч.
875
А дминистративният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от
прокурор при Окръжна прокуратура – Шумен,
срещу Наредбата за пожарна безопасност на територията на община Никола Козлево, приета с
Решение № 144 по протокол № 13 от 18.10.2012 г.
на ОбС – с. Никола Козлево. Въз основа на протеста е образувано адм. д. № 617/2019 г. по описа
на Административния съд – Шумен, насрочено
за 12.02.2020 г. от 9,30 ч.
869
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжна прокуратура – Шумен, срещу Наредбата
за противопожарната безопасност в община Върбица, приета с Решение № 6-1 по протокол № 3
от 28.12.2007 г. на Общинския съвет – гр. Върбица. Въз основа на протеста е образувано адм.
д. № 30/2020 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 12.02.2020 г. от 10 ч.
870
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Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжна прокуратура – Шумен, срещу чл. 58,
ал. 4 и 5 от Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община
Каспичан на Общинския съвет – гр. Каспичан.
Въз основа на протеста е образувано адм. д.
№ 28/2020 г. по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 12.02.2020 г. от 10 ч.
871
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбата на чл. 52, ал. 1, т. 4 от
Наредба № 14 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Елхово в частта, с която е предвидено облекчение за лицата,
извършващи патентна дейност от посочените в
т. 12 и 13 от приложение № 4 от ЗМДТ, приета с
Решение № 42/6/1 по т. 1 от дневния ред на проведеното на 11.02.2008 г. заседание на Общинския
съвет – гр. Елхово, по което е образувано адм.
дело № 19/2020 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 5.03.2020 г. от 10 ч.
882
Великотърновският районен съд уведомява
А лександра Милутинович-Илиева, родена на
9.04.1983 г., с неизвестен адрес в чужбина и без
регистриран към момента на завеждане на делото постоянен и настоящ адрес в Република
България, че има качеството на ответница по
гр.д. № 2317/2019 г. по описа на ВТРС, образувано по предявен от Васил Николов Илиев
иск по чл. 49, ал. 1 от СК за развод, като съдът
указва на ответницата, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ следва да
се яви в деловодството на ВТРС за връчване на
съобщение по чл. 131 от ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
928
Районният съд – Момчилград, гражданска
колегия, призовава Кадрие Куртулуш (Кадрие
Ахмедова Мехмедалиева) с последен адрес: неизвестен, да се яви в съда в двуседмичен срок считано
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ като ответница по гр.д. № 642/2019 г.,
заведено от Шюкрю Ефе по чл. 341 ГПК, за
връчв ане на исковата молба и приложенията към
нея ведно със съобщение по чл. 131 от ГПК. При
неявяване на ответницата или упълномощено от
нея лице в указания срок съдът ще є назначи
особен представител и делото ще се гледа при
условията на чл. 48 от ГПК.
884
Районният съд – Момчилград, гражданска
колегия, призовава Себиле Айдън (Себиле Ахмедова Мехмедалиева) с последен адрес: неизвестен,
да се яви в съда в двуседмичен срок считано от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ като ответница по гр.д. № 642/2019 г.,
заведено от Шюкрю Ефе по чл. 341 ГПК, за
връчв ане на исковата молба и приложенията към
нея ведно със съобщение по чл. 131 от ГПК. При
неявяване на ответницата или упълномощено от
нея лице в указания срок съдът ще є назначи
особен представител и делото ще се гледа при
условията на чл. 48 от ГПК.
885
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Районният съд – Пазарджик, връчва съобщение по чл. 131 от ГПК на Мехмед Тачгюн
Тачгюн – с неизвестен адрес, като ответник
по гр.д. № 4151/2019 г. – за развод, заведено от
Стефка Иванова Сталева. В двуседмичен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ ответникът да се яви в канцеларията на
съда за получаване на препис от исковата молба
и приложенията към нея за отговор по чл. 131
от ГПК, като в противен случай на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК ще му бъде назначен особен
представител.
886
Районният съд – Стара Загора, ХІІІ граждански състав, съобщава на ответника Насир
Хасан, гражданин на Германия, за заведеното
гр.д. № 4500 по описа за 2019 г. на Районния
съд – Стара Загора, от ищеца Десислава Атанасова Кънева, като му указва, че следва да се яви
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в РС – Стара Загора, за да му
бъдат връчени препис от исковата молба ведно
с приложенията към нея, подадена от Десислава
Атанасова Кънева, с която са предявени искове
с правно основание чл. 232, ал. 2 от ЗЗД за заплащане на наемна цена и с правно основание
чл. 233, ал. 1, изр. първо от ЗЗД за връщане на
нает имот, като в случай че не се яви, ще му
бъде назначен особен представител.
883
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-18 състав, на основание чл. 74, ал. 1 и 2
от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
ПЗРЗПКОНПИ и Решение № 688 от 29.08.2018 г.
на КПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 16874/2018 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество срещу Борислав Красимиров
Георгиев, ЕГН 7703103628, с постоянен и настоящ
адрес: София, район „Витоша“, бул. 197-ма (Малинова долина), ул. Арх. Никола Лазаров № 21,
вх. А, ет. 2, ап. 14, за отнемане на имущество на
обща стойност 421 808,76 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ (отм.) от Борислав Красимиров
Георгиев, ЕГН 7703103628:
– лек автомобил марка „Тойота“, модел „Карина“, с рег. № ВР2304АМ, рама № JT172СТК007002022,
двигател № 2С2308547, първоначална регистрация – 6.04.1995 г.; пазарната стойност към настоящия момент е 2200 лв.;
– лек автомобил марка „Форд“, модел „КА“, с
рег. № ВР9185ВВ, рама № WFOBXXWPRBXL61848,
двигател № – няма номер, първоначална регистрация – 27.10.1999 г.; пазарната стойност към
настоящия момент е 1600 лв.;
– сумата в размер 9388,60 лв., представляваща
погасителни вноски за кредит по банкова сметка
№ 12908585 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Борислав Красимиров Георгиев, ЕГН 7703103628;
– сумата в размер 3700 лв., представляваща
парични преводи от трети лица по разплащателна
сметка с IBAN BG 62 СЕСВ 979010С2713700 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Борислав Красимиров Георгиев;
– сумата в размер 318 493,16 лв., представляваща парични преводи от трети лица по спестовна
сметка по банкова сметка с IBAN BG 70 СЕСВ
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979040С271370 0 в „Цент ра лна кооперативна
банка“ – АД, с титуляр Борислав Красимиров
Георгиев;
– сумата в размер 52 727 лв., представляваща
парични преводи от трети лица по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG 16 BPBI 79421016453001
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Борислав
Красимиров Георгиев.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Борислав
Красимиров Георгиев, ЕГН 7703103628:
– су мата в размер 50 0 0 лв., пол у чена от
продажбата на дружествените дялове в „НИГ
Комерс“ – ЕООД, ЕИК 131137852;
– сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове в „Дариз-ЕМ“ –
ЕООД, ЕИК 175231285;
– сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове в „Автоимпекс“ – ЕООД, ЕИК 109512526;
– сумата в размер 5000 лв., получена от продажбата на дружествените дялове в „Агроцентър – лидер“ – ЕООД, ЕИК 200821935;
– сумата в размер 4800 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег.
№ ВР1482ВС, рама № W V WZZZ3BZYE025032,
двигател № AFN943534;
– сумата в размер 8900 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, pег.
№ ВР3318ВВ, рама № W V WZZZ3BZ2E394908,
двигател № AVB175512.
Определя тримесечен срок, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който трети заинтересовани лица,
претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане, могат да встъпят в
делото, като предявят претенциите си пред СГС.
Гражданско дело № 16874/2018 г. по описа на
СГС, І ГО, 18 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 7.05.2020 г. от 10 ч.
411

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на православните
богослови „Свети Паисий Хилендарски“ – Пловдив, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20,
ал. 1 от устава на сдружението свиква извънредно
общо събрание на членовете на 27.03.2020 г. в 14 ч.
в седалището на дружество – Пловдив, ул. Цар
Асен № 24, стая 203, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет на УС за дейността на сдружението от създаването на сдружението до деня
на свикването на общото събрание – 27.03.2020 г.;
2. приемане на финансов отчет на сдружението за 2018 г.; 3. освобождаване от финансова
отговорност на председателя и членовете на
управителния съвет за дейността им до момента; 4. вземане на решение за прекратяване
на сдружение с нестопанска цел „Сдружение
на православните богослови „Свети Паисий
Хилендарски“, откриване на производство по
ликвидация и предприемане на съответните
действия по реда на действащото българско
законодателство и устава на сдружението; 5. взе-
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мане на решение за назначаване на ликвидатор;
6. вземане на решение за определяне на срок
за ликвидация; 7. разни. Писмените материали,
свързани с общото събрание на членовете на
сдружението, са на разположение на членовете в седалището на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и
чл. 21, ал. 1 от устава на сдружението общото
събрание ще бъде отложено с един час. Ако и
след това няма необходимия кворум, то ще се
проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от това, колко членове/делегати
ще присъстват. Поканват се всички членове или
техни писмено упълномощени представители
да вземат участие в общото събрание. Регистрацията на делегатите ще се извърши същия
ден от 13 до 14 ч.
914
1 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а Р о т а р и
к л уб – гр. Ра днево, на основание ч л. 26 о т
ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава свиква общо събрание
на 30.03.2020 г. в 18 ч. на адрес: ул. Митьо Станев
№ 28, гр. Раднево, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на сега действащия управителен
съвет от длъжност; 2. избиране и назначаване на
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управителен съвет на Ротари клуб – гр. Раднево;
3. избиране и назначаване на председател на
управителния съвет.
921
6. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сдру жение
с нестопанска цел „Футболен клуб Черногорец-1946“ – с. Ноевци, област Перник, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 22.03.2020 г. в 10 ч. в седалището и
адреса на управление на сдружението в с. Ноевци,
сградата на кметство Ноевци, при следния дневен
ред: 1. отчет на дейността на УС за периода от
началото на управленския мандат до момента;
2. изменение на устава на сдружението; 3. разни.
856
М и л к а Васи лева Нег улова – л и к ви дат ор
на Фондация „Гражданска опора“ – София, в
ликвидация по ф.д. № 5898/1999 г. на СГС, на
основание чл. 14, ал. 4 от ЗЮЛНЦ кани кредиторите на същата да предявят вземанията си в
шестмесечен срок от обнародването на поканата
до кредиторите в „Държавен вестник“. Вземанията
могат да бъдат предявени на адрес: София, ж.к.
Надежда, бл. 418, вх. А, ет. 7, ап. 19.
920

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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