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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
местното самоуправление и местната адми
нистрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм.,
бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г.,
бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г.,
бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г.,
бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г.,
бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30
и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и
108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44 от 2009 г.,
бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.;
Решение № 4 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г.,
бр. 38 от 2012 г. бр. 15 от 2013 г., бр. 1, 19 и
53 от 2014 г., бр. 39, 43 и 51 от 2016 г., бр. 9,
99 и 103 от 2017 г., бр. 7, 21, 24 и 47 от 2018 г.,
бр. 79 от 2019 г. и бр. 44 от 2020 г.)
§ 1. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна
епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината
или част от нея, и когато въведените мерки
и наложените ограничения, свързани с тях,
не позволяват или затрудняват провеждането
на присъствени заседания, общинският съвет
или неговите комисии могат да провеждат
заседания от разстояние при спазване на
условията за кворум и лично гласуване, като
се осигурява пряко и виртуално участие чрез
видеоконференция чрез технически средства
за комуникационна връзка за едновременно
предаване и приемане на образ и звук между
общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност

и гарантират участието, идентифицирането
и начина на гласуване на всеки общински
съветник.
(2) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се
прилага към протокола от заседанието.
(3) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция,
общинският съвет или неговите комисии
могат да провеждат заседания от разстояние
и да приемат решения чрез неприсъствено
гласуване по друг начин, който осигурява
спазването на условията за кворум и лично
гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки
общински съветник.
(4) Председателят на общинския съвет
свиква заседанията и определя начина на
провеждането им, като осигурява публичност
и пряко излъчване на интернет страницата на
общината на заседанията по ал. 1, освен ако
общинският съвет реши отделно заседание
да бъде закрито. За откритите заседания по
ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 28, ал. 3.
(5) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се отразяват в протокола от заседанието.
(6) Ус лови я та и ред ът за сви к ва не и
провеждане на заседанията по ал. 1 и 3, за
изпращане на материалите и проектите за
решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на
кворума и начинът за приемане на решенията
в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване, се
определят от общинския съвет в правилника
по чл. 21, ал. 3.“
§ 2. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 т. 3 се изменя така:
„3. да извършва дейности, които водят до
нарушаване на забрана или ограничение по
глава осма, раздел ІІ от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.“
2. В ал. 6 думите „обявяването на изборните резултати“ се заменят с „полагането на
клетвата“, думите „по ал. 5“ се заменят с „по
ал. 5, т. 1 и 2“ и се създава изречение второ:
„Когато общински съветник има частен интерес, той е длъжен да предприеме действие
за предотвратяване на конфликт на интереси
по глава осма, раздел ІІІ от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.“
§ 3. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) За общинския съветник, включително
за председателя на общинския съвет, не е
налице конфликт на интереси при участие в
подготовката, обсъждането и приемането на
бюджета на общината и на възнаграждението
на кметовете, на председателя на общинския
съвет и на общинските съветници.“
§ 4. В чл. 41, ал. 3 думите „обявяването на
изборните резултати“ се заменят с „полагането
на клетвата“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Започнатите производства по установяване на несъвместимост или на конфликт
на интереси за общински съветници, които
не са приключили до влизането в сила на
този закон, се приключват при условията на
този закон.
§ 6. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.;
изм., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г. и бр. 1, 17,
79 и 83 от 2019 г.) в чл. 35 се правят следните
допълнения:
1. В ал. 2 след думата „назначаването“ се
добавя „съответно пред постоянна комисия на
съответния общински съвет – за общинските
съветници и кметовете“.
2. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „а за общинските съветници и кметовете – от съответния общински съвет“.
§ 7. (1) В срок до 30 юли 2020 г. включително операторът на електропреносната мрежа представя на министъра на енергетиката
доклад за степента на адекватност на електроенергийната система за периода 1 август
2020 г. – 1 юли 2021 г.
(2) Министърът на енергетиката въз основа
на доклад на оператора на електропреносната
мрежа налага при необходимост предоставянето на студен резерв на кондензационна
топлоелектрическа централа с най-голяма
инсталирана мощност в страната със заповед
по реда на чл. 70 от Закона за енергетиката за
периода от 1 август 2020 г. до пълната либерализация на пазара на електрическа енергия
на едро, но не по-късно от 1 юли 2021 г.
(3) За периода от 1 август 2020 г. до пълната
либерализация на пазара на електрическа енергия на едро, но не по-късно от 1 юли 2021 г.:
1. операторът на електропреносната мрежа
сключва сделки за студен резерв в съответствие
със заповедта на министъра на енергетиката
по ал. 2;
2. разпоредбите на чл. 105, ал. 1 – относно
студения резерв, ал. 3 и 5 от Закона за енергетиката не се прилагат;
3. пределната стойност на разходите на
оператора на електропреносната мрежа за
зак у п у ване на разполагаемост за ст у ден
резерв е не по-висока от определената в решението на Комисията за енергийно и водно
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регулиране за утвърждаване на цени в сектор
„Електроенергетика“ към датата на влизане
в сила на този закон.
(4) Правилата по чл. 91, ал. 2 от Закона
за енергетиката се прилагат, доколкото не
противоречат на ал. 2 и 3.
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 23 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5461

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за енер
гийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „а“ от Закона за
енергетиката
РЕШИ:
Избира Владко Генчов Владимиров за член
на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5609

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за енер
гийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „б“ от Закона за
енергетиката
РЕШИ:
Избира Димитър Георгиев Кочков за член
на Комисията за енергийно и водно регулиране.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5610
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

за избиране на член на Комисията за енер
гийно и водно регулиране
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България и чл. 11, ал. 2 и 3 във връзка
с чл. 12, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за
енергетиката
РЕШИ:
Избира Георги Георгиев Добрев за член на
Комисията за енергийно и водно регулиране.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 31 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5611

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия по повод
придобиването от „Българска банка за разви
тие“ – АД, на 28 265 200 акции от капитала
на „Първа инвестиционна банка“ – АД
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 37 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия по повод
придобиването от „Българска банка за развитие“ – АД, на 28 265 200 акции от капитала
на „Първа инвестиционна банка“ – АД.
2. Временната комисия изяснява и анализира фактите и всички преки и косвени ефекти
от тази операция със значим публичен ресурс.
3. Комисията се състои от 10 членове – по
двама от всяка парламентарна група, в това
число председател и заместник-председател.
4. Избира ръководство и състав на Комисията, както следва:
Председател: Евгения Даниелова Ангелова
Заместникпредседател: Румен Василев Гечев
Членове:
Калин Димитров Василев
Иван Валентинов Иванов
Александър Николаев Сабанов
Росен Живков Иванов.
5. Комисията се създава за срок от два
месеца.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 30 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5608
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УКАЗ № 151
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Лозан Георгиев Лозанов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен
за особено значимите му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 27 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5623

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 10
от 23 юли 2020 г.

по конституционно дело № 7 от 2020 г.
Конституционният съд в състав: председател – Борис Велчев, членове – Георги
Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев,
Мариана Карагьозова-Финкова, Константин
Пенчев, Филип Димитров, Таня Райковска,
Надежда Джелепова, Павлина Панова, Атанас
Семов, Красимир Влахов, при участието на
секретар-протоколиста Мариана Малканова
разгледа в закрито заседание на 23.07.2020 г.
конституционно дело № 7/2020 г., докладвано
от съдия Павлина Панова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2
от Конституцията на Република България
(Конституцията) във фазата за решаване на
делото по същество.
Делото е образувано на 14.05.2020 г. по
искане на президента на Република България
за установяване на противоконституционност
на чл. 63, ал. 2 – 7 от Закона за здравето (ЗЗ)
(обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г.; посл. изм. и
доп., бр. 44 от 13.05.2020 г.) поради противоречие с чл. 57, ал. 3, чл. 61, чл. 4 и чл. 8 от
Конституцията.
Според вносителя на искането чл. 63, ал. 2
ЗЗ противоречи на чл. 57, ал. 3 от Конституцията, тъй като законодателят допуска ограничаване на основните права, без да определя
времеви предели, като преценката се прехвърля
на Министерския съвет относно обявяването на извънредна епидемична обстановка и
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времето на ограниченията и на министъра на
здравеопазването относно основните права,
които могат да бъдат ограничавани. Така
според президента законодателят недопустимо
делегира на изпълнителната власт конституционните си правомощия по чл. 57, ал. 3.
Вносителят излага, че оспорената разпоредба
не е съобразена и с чл. 61 от Конституцията,
който при бедствия изисква от гражданите
съдействие на държавата и обществото, а не
установява основание за ограничаване на
основни права.
Разпоредбата на чл. 63, ал. 3 ЗЗ е оспорена с
твърдение за противоречие с чл. 4 от Конституцията, тъй като според президента предвижда
необосновано широко поле за ограничаване
на основните права, което не съответства на
принципа на правовата държава и не издига
във върховен принцип правата на личността. В искането се твърди, че използваният
законодателен подход презумира необоримо
непосредствена опасност за живота и здравето
на гражданите в конкретно изброени случаи,
които не следват от експертно становище, а от
предварително зададени в закона констатации,
и не предоставя възможност за преценка за
съразмерност на ограниченията на правата,
които ще са последица от обявяването на
извънредна епидемична обстановка.
Президентът излага, че разпоредбите на
чл. 63, ал. 4 – 7 ЗЗ противоречат на чл. 57, ал. 3
и чл. 8 от Конституцията, тъй като предвиждат въвеждане на противоепидемични мерки,
налагани по преценка на изпълнителната
власт, с които се ограничават основни права
без законово установени пределни срокове
или поне критерии за тяхното определяне, с
което не е спазено изискването, че „със закон
може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите“.
Възможността за прилагане на мерки в тези
граници наред с широките възможности за
обявяване на извънредна епидемична обстановка според вносителя води до засилване на
властовата асиметрия между изпълнителната
и останалите власти.
С Определение от 22 май 2020 г. Конституционният съд е допуснал искането на президента на Република България за установяване на
противоконституционност на чл. 63, ал. 2 – 7
ЗЗ за разглеждане по същество.
Съдът е конституирал като заинтересувани
институции: Народното събрание, Министерския съвет, министъра на здравеопазването,
Върховния касационен съд, Върховния административен съд, главния прокурор, Висшия
адвокатски съвет, омбудсмана на Република
България, Националния център по заразни и
паразитни болести и Националния център по
обществено здраве и анализи.
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Отправена е покана да предложат писмени
становища до Съюза на юристите в България, Асоциацията за европейска интеграция
и права на човека, Фондация „Български
адвокати за правата на човека“, Българския
лекарски съюз, Асоциацията на българските
епидемиолози, Българското дружество по
вирусология и Българското дружество по
инфекциозни болести.
Поканени са да дадат писмено мнение
по предмета на делото: проф. д.ю.н. Васил
Мръчков, проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф.
д-р Георги Близнашки, проф. д-р Даниел Вълчев, проф. д-р Дарина Зиновиева, проф. д-р
Димитър Костов, проф. д-р Дончо Хрусанов,
проф. д-р Емилия Друмева, проф. д-р Емилия
Панайотова, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р
Пламен Киров, проф. д-р Сашо Пенов, проф.
д-р Снежана Начева, проф. д-р Тенчо Колев,
проф. д-р Христина Балабанова, доц. д-р Зор
ница Йорданова, доц. д-р Мартин Белов, доц.
д-р Наталия Киселова, акад. Богдан Петрунов,
проф. д-р Венцислав Мутафчийски, проф. д-р
Камен Плочев, проф. д-р Мира Кожухарова,
проф. д-р Радка Аргирова, проф. д-р Тодор
Кантарджиев, доц. д-р Ангел Кунчев, доц. д-р
Атанас Мангъров, доц. д-р Георги Попов, адв.
д-р Мария Петрова и адв. Мария Шаркова.
По делото са постъпили писмени становища и мнения от следните конституирани
заинтересувани институции и поканени организации и специалисти от науката и практиката: Министерския съвет, министъра на
здравеопазването, Висшия адвокатски съвет,
директора на Националния център по заразни
и паразитни болести проф. д-р Тодор Кантарджиев, Фондация „Български адвокати за правата на човека“, проф. д.ю.н. Васил Мръчков,
проф. д.ю.н. Цветан Сивков, проф. д-р Дарина
Зиновиева, проф. д-р Камен Плочев, проф.
д-р Радка Аргирова и адв. Мария Шаркова.
Останалите конституирани заинтересувани институции и поканени организации и
специалисти от науката и практиката не са
депозирали писмени становища и мнения по
делото.
Постъпилите по делото становища и мнения се разделят на две групи.
Първата група, която включва Фондация
„Български адвокати за правата на човека“,
проф. д.ю.н. Васил Мръчков, проф. д.ю.н.
Цветан Сивков, проф. д-р Радка Аргирова и
адв. Мария Шаркова, споделят и допълват
доводите в искането, което намират за основателно. Общото между тях е в разбирането,
че извънредната епидемична обстановка представлява вид извънредно положение и редът
за обявяването є не може да бъде различен
от този, посочен в чл. 84, т. 12 от Конституцията, съгласно който единствено Народното
събрание е правомощно да обявява извънредно положение и не може да делегира на
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друг орган със закон своята конституционна
компетентност, поради което обявяването є
с акт на Министерския съвет противоречи
на чл. 84, т. 12 във връзка с чл. 57, ал. 3 от
Конституцията, а предприемането на противоепидемични мерк и от минист ъра на
здравеопазването недопустимо ограничава
основни права на гражданите, без да е спазено
изискването ограничаването да е временно и
да се въвежда само със закон.
В становището на Фондация „Български
адвокати за правата на човека“ се акцентира,
че автоматизмът, с който се обявява извънредна епидемична обстановка, не позволява
ефективна и реална преценка на необходимостта от ограничаване на основните права.
В писменото си правно мнение проф. д.ю.н.
Васил Мръчков заключава, че искането е
основателно по отношение на разпоредбите
на чл. 63, ал. 2 и ал. 4 – 7 ЗЗ, които счита
за противоречащи на чл. 57, ал. 3, чл. 61,
чл. 84, т. 12, чл. 4 и чл. 8 от Конституцията.
Разпоредбата на чл. 63, ал. 3 ЗЗ намира за
съответна на Конституцията.
В писменото си правно мнение проф.
д.ю.н. Цветан Сивков излага, че е недопустимо на орган на изпълнителната власт да
бъде дадено право във всеки един момент
по свое усмотрение, без да са налице ясни
законодателни граници и рамки, да може да
обяви „извънредна епидемична обстановка“,
с което действие да постави всички лица,
пребиваващи на територията на Република
България, в ситуация, в която да не могат да
упражняват основните си права.
В писменото си мнение по предмета на
делото проф. д-р Радка Аргирова изяснява съдържанието на употребените от законодателя
медицински термини и излага, че с атакуваните
разпоредби законодателят е предвидил да се
обявява извънредна епидемична обстановка
за редица инфекциозни заболявания, както и
за което и да е друго заразно заболяване. По
тази причина счита, че оспорената законова
уредба е неприемлива както за настоящата,
така и за бъдещи подобни ситуации.
В писменото си правно мнение адв. Мария
Шаркова аргументирано поддържа, че оспорените разпоредби противоречат на чл. 30,
ал. 1, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 35, ал. 1,
чл. 43, ал. 1, чл. 84, т. 12, чл. 57, ал. 3 и чл. 4
от Конституцията.
Втората група становища и мнения, която
включва Министерския съвет, министъра на
здравеопазването, Висшия адвокатски съвет,
директора на Националния център по заразни
и паразитни болести проф. д-р Тодор Кантарджиев и проф. д-р Дарина Зиновиева, намират
искането за неоснователно. Те поддържат,
че оспорените разпоредби са съответни на
Конституцията както по отношение на компетентния орган да обяви извънредна епиде-
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мична обстановка, така и по отношение на
допустимото от Конституцията ограничаване
на основни права и свободи на гражданите.
В становището на Министерския съвет
се излага, че определената в чл. 63, ал. 2
ЗЗ компетентност на органите на изпълнителната власт е в пълно съответствие с
конституционните изисквания за статута и
функциите на отделните власти и с принципа
на разделение на властите. В становището се
поддържа, че разпоредбата на чл. 63, ал. 3
позволява да се направи конкретна преценка
на съществуващия епидемичен риск, която е
базирана на определени законови критерии и
постига баланс между правомощията на законодателната и изпълнителната власт. Според
Министерския съвет в пълно съответствие с
конституционните изисквания и международните правозащитни стандарти възможните
ограничения на правата на гражданите са
определени в закон, основанието за ограничаването им е предвидено в Конституцията,
те имат легитимна цел, защото са в защита
на висша конституционна ценност – живота
и здравето на гражданите, както и на правата на другите граждани, прилагат се само
за определен период от време, постигната е
пропорционалност между средството и общозначимата цел.
В становището си по делото министърът
на здравеопазването излага, че законодателят
използва категорията „извънредна епидемична обстановка“, за да даде квалификация на
бедствието, а не за въвеждане на извънредно
положение такова, каквото е познато то от
конституционните разпоредби. Критериите по
чл. 63, ал. 3 ЗЗ се преценяват в рамките на
извършвана оценка на съществуващия епидемичен риск от главния държавен здравен
инспектор, като за целта се анализират редица
специфични данни и информация посредством
специални професионални способи.
Според Висшия адвокатски съвет разпоредбата на чл. 63, ал. 2 ЗЗ, която оправомощава
Министерския съвет да обявява „извънредна
епидемична обстановка“, е в пълно съответствие с неговите конституционни функции по
ръководство и осъществяване на вътрешната
политика, осигуряване на обществения ред
и националната сигурност. Особено важна
гаранция, че ограничителните мерки няма да
се налагат произволно, непропорционално и
без законова опора, според Висшия адвокатски
съвет е съдебният контрол, изрично предвиден
в разпоредбата на чл. 63, ал. 10 ЗЗ.
Директорът на Националния център по
заразни и паразитни болести проф. д-р Тодор
Кантарджиев излага, че точното лимитиране
на продължителността на извънредната епидемична обстановка в закона може да влезе
в противоречие с практическите изисквания
за контрол на пандемията и спасяването на
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човешки животи. Проф. Кантарджиев допълва, че оценката на риска от възникването на
епидемична ситуация с опасност за общественото здраве се определя от множество фактори и е динамичен процес, но се стартира
с идентифициране на възможната опасност,
в хода на епидемията се наблюдава и може
да се променя, а определянето на ограничителните мерки е друга фаза в управлението
на епидемията, когато трябва да се отчита и
степента на ограничение на права.
В правното си мнение проф. д-р Дарина Зиновиева аргументирано поддържа, че
разпоредбата на чл. 63, ал. 2 ЗЗ отговаря на
нуждите, залегнали в конституционната разпоредба на чл. 52, ал. 1 – 5, относно правата на
гражданите, свързани с опазване на тяхното
здраве, с изрично императивно изискване за
издаване на срочен акт. Изводът на проф. д-р
Зиновиева по отношение чл. 63, ал. 3 – 7 ЗЗ
е, че изрично посочените критерии за наличието на непосредствена опасност за здравето
и живота на гражданите, както и задължението за детайлно мотивиране на издадените
административни актове, ведно със съдебната
проверка на редовността им, съответства на
чл. 4 и чл. 52 от Конституцията.
Проф. д-р Камен Плочев в писменото си
мнение по предмета на делото изяснява съдържанието на употребените от законодателя
медицински термини и предпоставките, които
могат да доведат до „епидемична обстановка“.
Съдът, като обсъди доводите в искането,
постъпилите по делото писмени становища и
мнения, както и относимата правна уредба,
за да се произнесе, взе предвид следното:
В основата на всички доводи на вносителя, изложени в сезиращото искане, както и
в писмените становища и мнения по делото, които го намират за основателно, стои
разбирането, че с оспорените разпоредби
се нарушават конституционните стандарти,
допускащи ограничаване на основните права
на гражданите и регламентиращи ролята на
Народното събрание в този процес. Според
президента използваният законодателен подход
при дефиниране на извънредната епидемична
обстановка в ЗЗ чрез използване на родовото
понятие за бедствие в дефиницията цели да
разграничи извънредната епидемична обстановка от извънредното положение. В същото
време аргументите на вносителя се обединяват около разбирането за идентичност между
двете и разгледани в тяхната съвкупност,
навеждат доводи за противоречие с чл. 84,
т. 12 във връзка с чл. 57, ал. 3 от Основния
закон, според които Народното събрание е
единствено компетентно да обяви военно или
друго извънредно положение върху цялата
територия на страната или върху част от нея,
в който случай Конституцията предвижда
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възможността със закон временно да бъде
ограничено упражняването на отделни права
на основание чл. 57, ал. 3 от Конституцията.
Искането е изградено върху разбирането,
че противно на Конституцията с оспорените разпоредби законодателят недопустимо
делегира на изпълнителната власт конституционните си правомощия по чл. 84, т. 12
и чл. 57, ал. 3. Изложените доводи целят да
обосноват противоречие с принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията),
недопускащ законодателна делегация, както и
с принципа на разделение на властите (чл. 8
от Конституцията).
Предвид изложеното, Конституционният съд намира за необходимо за целите на
настоящото производство по чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията най-напред да изясни
съдържанието и същността на института на
извънредното положение и да ги съпостави с
тези на извънредната епидемична обстановка,
регламентирана в ЗЗ.
1. Относно конституционния институт на
извънредното положение
Институтът на извънредното положение
не е чужд на българската конституционноправна традиция. Още в първата българска
конституция, известна като Търновската (Конституция на Българското княжество – приета
на 16.04.1879 г.), „извънредното положение“
е предмет на изрична уредба. Тя предвижда
разместване в иначе нормалното упражняване
на функциите в установената конституционна
система. Търновската конституция се основава
на разбирането, че положението затова е извънредно, защото разрешава отстъпление от
установения конституционен ред; предвижда
разместване във висшите конституционни
органи и техните функции; допуска се за ограничено времетраене и подлежи на контрол от
първото свикано Народно събрание.
За разлика от сравнително детайлната
уредба на извънредното положение в Търновската конституция Основният закон от 1991 г.
урежда пестеливо и лаконично конституционния институт на извънредното положение.
Народното събрание решава въпросите за
обявяване на война и за сключване на мир;
обявява военно или друго извънредно положение (чл. 84, т. 10 и 12 от Конституцията).
Народното събрание е единствено компетентно
да обяви военно или друго извънредно положение върху цялата територия на страната или
върху част от нея; това парламентът може да
направи по предложение на президента или
на Министерския съвет. Когато обаче Народното събрание не заседава и в този момент
страната бъде нападната от чужди войски
или когато възникне спешна необходимост
от неотложно изпълнение на международни
задължения, президентът има право да обяви
положение на война; президентът може да
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обяви и военно или друго извънредно положение. Тогава Народното събрание се свиква
незабавно, за да се произнесе по обявяването
(чл. 100, ал. 5 от Конституцията).
Конституцията предвижда в случай на
извънредно положение със закон временно да
бъде ограничавано упражняването на отделни
права на гражданите, но относно изрично
посочени такива права и принципи (чл. 28,
чл. 29, чл. 31, ал. 1, 2 и 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37)
дори и в условията на извънредно положение
не се допуска ограничаване – чл. 57, ал. 3 от
Конституцията („защитна клауза“).
В конституциите на съвременните демократични системи, от които и Република България
не прави изключение, уредбата на института
на извънредното положение се основава на
концепцията за „конституционна диктатура“ – временна и обратима трансформация
на конституционния ред и своеобразното му
привеждане в готовност за преодоляване на
жизнена заплаха за обществото. Извънредното
положение е „авариен“ режим на функциониране на конституционната система. Основната
последица от превключването в такъв режим
е преразпределението на властови функции
и правомощия (например предоставяне на
функции на органите по отбрана на страната,
присъщи на органите на Министерството на
вътрешните работи) и ограничаване упражняването на определени права и свободи с цел
неутрализиране и преодоляване на сериозна
външна или вътрешна заплаха за съществуването на държавата и обществото.
Действащата българска Конституция посочва единствено кой е овластен да обявява
извънредно положение, а също така в известна степен и кога може да бъде обявено то,
както и какви са пределите на допустимото
ограничаване на упражняването на правата и
свободите на гражданите, но оставя уредбата
относно конкретното разместване на функциите и правомощията на висшите държавни
органи – Министерски съвет, президент и
Народно събрание, конкретните основания
за обявяване на извънредно положение и
характера и обхвата на извънредните мерки
за уреждане на законово равнище.
На конституционно ниво редица въпроси,
сред които съдържанието на конституционното понятие „извънредно положение“,
легитимните основания за преминаване към
такъв „авариен“ режим на функциониране на
конституционната система и неговите времеви
предели остават неуредени. Това налага да се
вземат предвид някои основни международни
стандарти относно извънредното положение,
произтичащи от меж дународни договори,
които са част от вътрешното право съгласно
чл. 5, ал. 4 от Конституцията, както и действащата законова уредба в страната.
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Понятието „извънредно положение“ е дефинирано в основните международни актове
по правата на човека, по които България е
страна – Конвенцията за защита на правата
на човека и основните свободи (ратифицирана със закон, приет от Народното събрание
на 31.07.1992 г. – ДВ, бр. 80 от 2.10.1992 г., в
сила от 7.09.1992 г.) (КЗПЧОС, Конвенцията), Международния пакт за граждански
и политически права (ратифициран с Указ
№ 1199 на Президиума на Народното събрание от 23.07.1970 г. – ДВ, бр. 60 от 1970 г., в
сила за България от 23.03.1976 г.) (MПГПП),
Европейската социална харта (ревизирана)
(ратифицирана със закон, приет от Народното събрание на 29.03.2000 г. – ДВ, бр. 30
от 11.04.2000 г., в сила от 1.08.2000 г.). То се
свързва с възможността при извънредни обстоятелства държавата временно да дерогира
права, уредени в съответния международен
договор.
Член 4 МПГПП и чл. 15 КЗПЧОС допускат
дерогиране (освоб ождаване на страната от
задължението да гарантира) на някои права
по време на война или друго извънредно
положение. Основните термини, с които си
служат двете разпоредби, са пояснени в няколко документа на международни организации
с препоръчително значение (soft law). Тези
документи включват Общ коментар № 29 на
Комитета по правата на човека по член 4
МПГПП, Сиракузките принципи за ограничаване и дерогиране на разпоредби на МПГПП,
приети от Подкомисията на Организацията
на обединените нации за предотвратяване на
дискриминацията и защита на малцинствата,
Парижките минимални стандарти на нормите за правата на човека при извънредно
положение (Парижките стандарти), приети
на 61-вата конференция на Асоциацията по
международно право в Париж през 1984 г.
Общ коментар № 29 изрично подчертава,
че не всеки общ ествен смут или дори катастрофа представлява публично извънредно
положение, което застрашава съществуването
на нацията.
Европейската комисия по правата на човека
(ЕКмПЧ) и Европейският съд по правата на
човека (ЕСПЧ) също тълкуват в практиката
си чл. 15 КЗПЧОС. По делото Лоулес срещу
Ирландия (Lawless v. Ireland) в Док лада на
ЕКмПЧ от 19.12.1959 г. се приема, че „пуб
лично извънредно положение, застрашаващо
съществуването на нацият а“ означава „[...]
изк лючителна и непосредствена опасност
или криза, която засяга цялото население,
за разлика от просто някои групи, и пред
ставлява заплаха за организирания живот на
общността, от която държавата е формирана“
(§ 90). Подобно е и определението на „публично
извънредно положение“ в Парижките стандарти. По т.нар. Гръцко дело ЕКмПЧ формулира
четири критерия за извънредно положение,
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които го правят „обществено извънредно
положение“ по смисъла на чл. 15 КЗПЧОС:
да бъде действително или непредотвратимо;
да се отразява върху цялата нация; да е застрашено продължаването на организирания
живот на общн остта; да е изключително, така
че нормалните мерки (ограничения), коит о
Конвенцията допуска, да са недостатъчни
за преодоляването му (ECmHR, The Greek
Case, Appl. Nos. 3321/67, 3322/67, 3323/67, 3344/67.
Yearbook of the European Convention on Human
Rights, 1969, No. 12, § 153). Тези стандарти
са потвърдени впоследствие и от Голямата
камара на ЕСПЧ по делото А и други срещу
Обединеното кралство (A and Others v. the United
Kingdom). В него ЕСПЧ приема, че „изискването за „непосредствена опасност“ не може
да се тълкува толкова ограничително, че да
налага на държавата да чака настъпването
на бедствие, преди да предприеме мерки за
справянето с него (§ 177).
Извънредното положение е родово понятие,
което има множество видове в зависимост от
причината, която води до него – напр. военно
положение, както и такова, провокирано от
терористична заплаха, от масирана бежанска
и мигрантска вълна, от кибератака, от бедствия и т.н. То може по териториален обхват
да бъде цялостно или частично. Спецификата
може да се изразява в особените изисквания
и процедури за въвеждане на извънредното
положение, в начина на упра ж н яване на
държавната власт през времетраенето му,
както и в различните последици за правата
на гражданите.
Общият белег между всички видове извънредно положение е това, че то представлява
отклонение от типичното състояние на установения конституционен ред в Основния
закон (например: конституционните функции
по отбрана и вътрешен ред при война и военно положение се съсредоточават в правомощията на президента, а при извънредно
положение – в президента и Министерския
съвет). Извънредно положение се въвежда
на основата на Конституцията и модифицира
временно системата на управление, като налага
ограничения на правния статус на гражданите. Целта е да се гарантира националната
сигурност и да се опази конституционният
ред. Ограничаването на упражняването на
определени права на гражданите по време на
извънредно положение е допустимо с изключение на изрично предвидените в чл. 57, ал. 3 от
Конституцията. В Решение № 4 от 2006 г. по
к. д. № 11 от 2005 г., макар и по друг повод,
извънредното положение е определено като
„конституционната патология, когато извънредните мерки са необходими за запазването
на конституционната демокрация“.
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Пестеливото регулиране на извънредното
положение на конституционно ниво показва, че
уредбата на отделни специфични проявления
на това състояние е предоставена на законодателя по реда на текущо законодателство.
Актуалната законова уредба относно обявяването на война, военно или друго извънредно
положение се съдържа в Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(обн., ДВ, бр. 35 от 12.05.2009 г.; посл. изм.
и доп., бр. 38 от 24.04.2020 г.) (ЗОВСРБ). С
него е въведен милитаризиран модел на държавна реакция. Съгласно чл. 122 ЗОВСРБ
при възникване на опасност от въвличане на
Република България във военнополитическа
криза или във въоръжен конфликт, извън
случаите по чл. 109 (положение на война) и
чл. 111 (военно положение) от същия закон,
на цялата или на част от територията на
страната може да се обяви извънредно положение. Извънредно положение се обявява с
решение на Народното събрание или с указ
на президента (в случай че Парламентът не
заседава). Осъществяването на функциите
по отбрана, сигурност и вътрешен ред е съсредоточено в кръга на компетентност на
президента и на Министерския съвет, като са
им предоставени необходимите и подходящи
за това правомощия.
Извънредно положение може да се обяви
и по реда на Закона за противодействие на
тероризма (обн., ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г.;
доп., бр. 51 от 5.06.2020 г.) (ЗПТ) в случай на
извършен терористичен акт на територията
на страната, от което са настъпили смърт
или увреждане на здравето на мнозина, имуществени вреди или вреди за икономиката
в особено големи размери, или значителни
последици за околната среда, свързани със
замърсяване на почвата, водата или въздуха
с химически, биологически или радиоактивни вещества и материали, на цялата или
на част от територията на страната (чл. 40,
ал. 1 ЗПТ). То се обявява, съответно отменя, с решение на Народното събрание или с
указ на президента (в случай че Парламентът не заседава). На Министерския съвет са
предоставени изключителни правомощия за
организиране на всички държавни структури,
включително и създаване на временни такива,
за предприемане на мерки за противодействие
на терористичната заплаха.
Действащата законова уредба не обхваща
други възможни кризисни ситуации и заплахи, които изискват обявяване на извънредно
положение.
Обективната действителност изправя съвременните общества пред кризисни ситуации, които действително ги заплашват, като
поставят в риск организирания живот на
обществото. Те могат да бъдат извънредни
(изключителни, внезапни, опустошителни),
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но да не налагат отклонение от типичното
състояние на установения конституционен ред
или ограничаване упражняването на права на
основание чл. 57, ал. 3 от Конституцията. В
такива случаи държавата има свободата да
прецени как да овладее ситуацията на криза в обществото – дали да въведе кризисно
управление, което временно се отклонява от
типичното състояние на установения конституционен ред (извънредно положение), или да
предприеме други по-меки мерки за справяне
със създалата се ситуация.
Следователно може да се приеме, че явявайки се „извънредна“, една криза, застрашаваща обществото, не води непременно до
обявяване на извънредно положение. Когато
тя е в степен, която не налага кризисно управление на държавата (преразпределение
на властови функции и правомощия и/или
ограничаване упражняването на определени
права и свободи на основание чл. 57, ал. 3
от Конституцията), овладяването є може
да бъде свързано с въвеждане на ситуация,
която да помогне в усилията на държавата
за нейното преодоляване, без да съществува
необходимост от обявяване на извънредно
положение. Преценката следователно е винаги конкретна, а в правомощията на висшите
органи на държавната власт е вземането на
решение, съответно отправяне на предложение
за преминаване към такъв „авариен“ режим на
функциониране на конституционната система
(чл. 84, т. 12 от Конституцията).
2. Относно извънредната епидемична обстановка
Законът за здравето урежда обществените
отношения, свързани с опазване здравето на
гражданите (чл. 1). С § 2 от Закона за изменение и допълнение на ЗЗ (ЗИДЗЗ) (ДВ,
бр. 44 от 13.05.2020 г.) е изменена разпоредбата
на чл. 63 ЗЗ, чиито ал. 2 – 7 са оспорени от
президента.
Видно от мотивите към проекта на ЗИДЗЗ,
предложените промени в ЗЗ имат за цел да
регламентират мерки в областта на здраве
опазването, които да могат да се прилагат след
изтичане на срока на извънредното положение
на 13 май 2020 г. и чрез които да се намалява
и забавя разпространението на епидемията
от COVID-19 и да се осигурява възможност
за подготовка на здравната система за посрещане на предизвикателствата и гарантиране
на адекватна медицинска грижа на лицата.
Независимо от конкретния повод за приемането є новата уредба е предвидена да е приложима във всеки случай на непосредствена
опасност за живота и здравето на гражданите
от епидемично разпространение на заразна
болест по чл. 61, ал. 1 ЗЗ.
Разпространението на нов коронавирус,
причиняващ заболяването COVID-19, в мотивите на законопроекта е определено като
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тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен
мащаб, опасност за националната сигурност
и според вносителя на проекта обосновава
въвеждането на мерки с изключителна обществена значимост, като тяхното забавяне
или несвоевременно прилагане може да доведе до значителни или трудно поправими,
включително непоправими, вреди за живота
и здравето на хората. Предложен е междинен,
преходен период след извънредното положение, в който временно да действат облекчени
защитни мерки до пълната нормализация на
ситуацията.
Следва да се посочи, че е възможна и
обратната хипотеза – обявяването на извънредна епидемична обстановка може да бъде
последвано от обявяването на извънредно
положение, ако предприетите мерки в условията на извънредна епидемична обстановка
се окажат недостатъчни за справяне с кризисната ситуация.
Законодателят не борави с думата „положение“ (временно, но сравнително трайно) „състояние на обществения живот“ (Съвременен
тълковен речник на българския език, трето
издание, Gaberoff, В.Т., 2000 г., с. 650 – 651)
в употребения израз в чл. 63 ЗЗ, а използва
думата „обстановка“ (имаща по-скоро инцидентен характер) и със значение: обстоятелства,
условия, при които съществува или се проявява нещо, в случая – бедствие, предизвикано
от заразна болест, което води до епидемично
разпространение с непосредствена опасност за
живота и здравето на гражданите. Очевидно
не се цели отклоняване от установения ред
за управление на държавата, а въвеждане на
специален режим на защита, чрез който да
се вземат спешни мерки, за да се защитят и
опазят животът и здравето на гражданите.
Разликата е в степента на застрашеност и
мащабите на заплахата, а оттам и разликата
в обхвата и интензивността на евентуално
засягане на права на гражданите. Обявяването
на „извънредна епидемична обстановка“ не
предполага интензивно засягане на правата
на гражданите такова, каквото е предвидено
в условията на чл. 57, ал. 3 от Конституцията – при обявяване на война, на военно или
друго извънредно положение. Предвидените
мерки са ориентирани към осъществяването
на медицински, противоепидемични грижи в
областта на здравеопазването за ограничаване
на разпространението на заразната болест.
При проследяване на историята на промените в чл. 63 ЗЗ от приемането му (2004 г.) до днес
се открива, че както понятието „извънредна
епидемична обстановка“, така и правомощието
за въвеждане на противоепидемични мерки
от министъра на здравеопазването съществуват в закона от самото начало. Законът

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

обаче не е уреждал нито какво представлява,
нито как „възниква“ извънредна епидемична
обстановка.
Сега действащата уредба на „извънредната
епидемична обстановка“ в ЗЗ се доближава
значително до уредбата на „бедственото положение“ по Закона за защита при бедствия
(обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г.; посл. изм.
и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г.) (ЗЗБ).
ЗЗБ урежда обществените отношения, свързани с осигуряването на защитата на живота
и здравето на населението, опазването на
околната среда и имуществото при бедствия
(чл. 1). Легалната дефиниция за „бедствие“
(чл. 2) включва три елемента: значително
нарушаване на нормалното функциониране
на обществото, което има негативни последици за живота или здравето на населението,
имуществото, икономиката и за околната
среда; това състояние да е предизвикано от
природни явления и/или от човешка дейност;
невъзможност ситуацията да се предотврати,
овладее и преодолее с обичайните средства.
ЗЗБ изрично включва в обхвата на понятията
„бедствие“ и „масови заболявания от епидемичен характер“ (чл. 1 и чл. 2 във връзка с § 1,
т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗЗБ). В
чл. 19, т. 14 от същия закон са посочени като
дейности по защита на населението „ограничаване на разпространението и ликвидиране на
възникнали епидемични взривове, епидемии
и епизоотии от заразни и паразитни болести“.
ЗЗБ позволява определен кръг защитни
и ограничителни мерки, които се въвеждат
при обявено „бедствено положение“. Това е
специфичен режим за справяне с кризисна
ситуация, който е значително по-облекчен от
конституционния институт на извънредното
положение, обявявано от Народното събрание
по чл. 84, т. 12 от Конституцията. Чрез режима на „бедственото положение“ се уреждат
взаимодействието и координацията на органите на държавното и местното управление,
на организациите и на гражданите при и по
повод на възникването му. В зависимост от
териториалния обхват бедственото положение се обявява от Министерския съвет по
предложение на министъра на вътрешните
работи, от областните управители или от
кметовете на общини (чл. 49, ал. 1, чл. 50,
ал. 1, чл. 50а ЗЗБ).
Този закон обаче е фрагментарен относно
обсъжданата по настоящото дело материя.
Въп рек и че вк лючва епи демии те в своя
обхват, той съдържа алгоритъм за действие
на властите и предвижда мерки главно при
природни бедствия, аварии и катастрофи, но
не и при епидемии. Централна роля според
него се отрежда на министъра на вътрешните
работи и на органите по пожарна безопасност
и защита на населението, което не би могло да
е адекватно положение в случаи на епидемии.
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С последните изменения на ЗЗ в § 1, т. 45
от допълнителните разпоредби за пръв път
е дадена легална дефиниция на понятието
„извънредна епидемична обстановка“. „Извънредна епидемична обстановка по чл. 63,
ал. 1“ е налице при бедствие, предизвикано
от заразна болест, което води до епидемично
разпространение с непосредствена опасност за
живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква
извършване на повече от обичайните дейности
по защита и опазване живота и здравето на
гражданите.“ Очевидна е препратката към
ЗЗБ, както и сходната законодателна техника
при формулирането на легалните дефиниции
за „извънредна епидемична обстановка“ и
„бедствие“.
Извън редната епи дем и чна обс та новка
се обявява при непосредствена опасност за
живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест по
чл. 61, ал. 1 с цел защита и опазване живота
и здравето на гражданите (чл. 63, ал. 1) за
определен период от време с решение на
Министерск и я съвет по п редложение на
министъра на здравеопазването въз основа
на извършена от главния държавен здравен
инспектор оценка на съществуващия епидемичен риск (чл. 63, ал. 2).
Съгласно чл. 63, ал. 3 ЗЗ непосредствена
опасност за живота и здравето на гражданите
по ал. 1 е налице, когато при извършване на
оценката по ал. 2 се констатира, че заразната болест по чл. 61, ал. 1: 1. е причинена
от патоген с висок епидемичен потенциал
(и нфек ц иознос т на п ри ч ини т ел я, висока
смъртност, множествен път на предаване или
здраво носителство) и/или източникът, механизмът и пътят на предаване са необичайни
или непознати; или 2. представлява сериозна
опасност за общественото здраве, дори когато
броят на установените случаи при човека е
малък; или 3. може да затрудни или да забави
мерките за контрол на общественото здраве,
включително поради липса на лечение и/или
ваксина и/или наличие на многобройни огнища и други; или 4. е с ниско имунизационно
покритие на населението; или 5. е необичайна
за региона, сезона или населението; или 6.
протича по-тежко от очакваното, има по-висока заболеваемост и/или смъртност или е с
необичайни симптоми; или 7. поставя в риск
уязвими или рискови групи от населението
(деца, възрастни хора, бежанци, лица с имунен дефицит и/или с хронични заболявания и
други); или 8. има регистрирани случаи сред
медицински специалисти.
При обявена извънредна епидемична обстановка по ал. 1 министърът на здравеопазването
въвежда със заповед временни противоепидемични мерки по предложение на главния
държавен здравен инспектор за територията на
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страната или за отделна област (чл. 63, ал. 4
ЗЗ). Със заповед на директора на съответната
регионална здравна инспекция съгласувано
с главния държавен здравен инспектор за
територията на отделна област, община или
населено място могат да се въвеждат временни противоепидемични мерки (чл. 63, ал. 7
ЗЗ). Мерките може да включват и забрана
за влизане на територията на страната на
граждани на други държави с изключение
на гражданите с постоянно, дългосрочно или
продължително пребиваване на територията
на Република България, както и членовете на
техните семейства (чл. 63, ал. 5 ЗЗ). Мерките
може да включват и временно ограничаване
придвижването на територията на страната,
както и временно спиране или ограничаване
на експлоатацията или режима на работа на
обекти с обществено предназначение и/или
други обекти или услуги, предоставяни на
гражданите (чл. 63, ал. 6 ЗЗ).
Видно от гореизложеното, у редбата на
„извънредната епидемична обстановка“ в
ЗЗ се доближава значително до уредбата на
„бедственото положение“ в ЗЗБ и подобно на
него се различава от уредбата на „извънредното положение“. Същностната отлика между
„извънредната епидемична обстановка“ и „бедствено положение“, от една страна, и „военно
или друго извънредно положение“, от друга,
е в интензитета на мерките, които следва да
бъдат предприети за преодоляването им, и
компетентните органи по обявяването им.
За разлика от извънредното положение в
тези хипотези липсва преразпределяне и разместване на функции на държавните органи, а
се урежда особен режим на взаимодействие и
координация на органите на изпълнителната
власт и органите на местното самоуправление
по повод на „бедствено положение“, обявено
при условие, че се случва, случило се е или
има опасност да се случи бедствие, или по
повод на „извънредна епидемична обстановка“, обявена при бедствие, предизвикано от
заразна болест, което води до епидемично
разпространение с непосредствена опасност
за живота и здравето на гражданите. Целта
и в двата случая е защита и опазване живота
и здравето на гражданите. Поради липсата
на промяна във функциите на установената
конструкция на властването органът, който
има право да вземе решение за обявяване на
„бедствено положение“, съответно „извънредна
епидемична обстановка“ на територията на
страната, е Министерският съвет (по предложение на министъра на вътрешните работи,
съответно по предложение на министъра на
здравеопазването).
Уредбата в двата закона относно ограничаване упражняването на някои права на гражданите не е свързано с режима на „извънредно
положение“, допускащ отстъпление от уста-
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новения конституционен ред чрез преразпределяне на властовите функции и правомощия
на висшите конституционни органи. Става
дума за ограничения, продиктувани от обективната, форсмажорна ситуация на бедствие
(предизвикано от природни явления и/или от
човешка дейност, съответно – предизвикано
от заразна болест, което води до епидемично
разпространение с непосредствена опасност
за живота и здравето на гражданите). В тези
случаи липсва преразпределяне и разместване
на функции и правомощия на държавните
органи, а възможността временно да бъде
ограничено упражняването на отделни права
се реализира чрез присъщите конституционноустановени функции на съответните органи с
цел да се защитят и опазят животът и здравето
на гражданите като неотложен приоритет.
С изключение на изрично посочените в
чл. 57, ал. 3 от Конституцията основни права
и свободи ограничаване упражняването на
основни права поначало е допустимо (Решение № 15 от 2001 г. по к. д. № 3/2001 г.), без
обаче да се накърнява същностното ядро на
конкретното право. Гаранция за това е конституционното правило, че ограничаването,
когато е допустимо, се прави само със закон
(Решение № 15 от 2010 г. по к. д. № 9/2010 г.). В
разпоредбите на ЗЗ е предвидено ограничаване
упражняването на някои права на гражданите
не на основание чл. 57, ал. 3 – при обявяване
на война, на военно или друго извънредно
положение, а на основание на специалните
ограничения, предвидени в Конституцията,
които се отнасят до отделни основни права.
3. По чл. 63, ал. 2 ЗЗ
Според вносителя на искането чл. 63, ал. 2
ЗЗ противоречи на чл. 57, ал. 3 от Конституцията, тъй като законодателят недопустимо
делегира на изпълнителната власт конституционните си правомощия по чл. 84, т. 12 и по
чл. 57, ал. 3. Вносителят излага, че оспорената разпоредба не е съобразена и с чл. 61 от
Конституцията, който при бедствия изисква
от гражданите съдействие на държавата и
обществото, а не установява основание за ограничаване упражняването на основни права.
Изложените доводи целят да обосноват
противоречие с принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията), недопускащ законодателна делегация, както и с
принципа на разделение на властите (чл. 8
от Конституцията).
Основната цел на атакуваната разпоредба
е защита и опазване на живота и здравето
на гражданите (чл. 63, ал. 1 ЗЗ). Правото на
живот (чл. 28) и забраната за жестоко, безчовечно и унижаващо отношение (чл. 29) спадат
към основните права, които както съгласно
Конституцията (чл. 57, ал. 3), така и съгласно
КЗПЧОС (чл. 15, пар. 2) не могат да бъдат
обект на ограничаване дори при обявяване на
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извънредно положение. Съгласно чл. 4, ал. 2
от Основния закон Република България гарантира живота, а според чл. 52, ал. 3 от него
държавата е длъжна да закриля здравето на
гражданите. Това изисква от нея изпълнение
на позитивни задължения за защита на хората
срещу смъртоносни заболявания и произтичащите от тях страдания, както и осигуряването
на адекватно ниво на медицинска помощ. То е
закрепено и в чл. 11 от Европейската социална
харта (ревизирана), според който държавите
трябва да демонстрират способността си да
се справят с инфекциозните заболявания чрез
механизми за докладване и уведомяване за
болести и като вземат всички необходими извънредни мерки в случаи на епидемии. Целите
за закрила на живота и здравето, посочени в
чл. 63, ал. 1 ЗЗ, даващи основание за обявяване на извънредна епидемична обстановка,
предполагат предприемане на действия от
изпълнителната власт на високо равнище на
закрила. Предвид специфичния обект на тази
закрила – живота и здравето на гражданите,
конкретните мерки за нейното осигуряване
следва да се основават на научни факти и
всяко ново тяхно последващо развитие.
Законодател ят е предвидил, че извънредната епидемична обстановка се обявява
при строго посочени в закона (чл. 61, ал. 1
ЗЗ) кумулативни предпоставки: 1) наличие
на епидемично разпространение на заразна болест; и 2) наличие на непосредствена
опасност за живота и здравето на гражданите. Първата предпоставка – епидемично
разпространение на заразна болест, е научно
понятие на медицината. В епидемиологията
епидемично разпространение е равнозначно
на епидемия (от старогръцки: επι, epi – „над“,
и δεμος, demos – „народ“). Този термин се
използва, когато нови случаи на определено
заболяване при определена популация и през
определен период от време значително надхвърлят обичайното и очакваното. Втората
предпоставка – непосредствена опасност за
живота и здравето на гражданите, е дефинирана в закона – чл. 63, ал. 3, т. 1 – 8 ЗЗ. Тя
възниква тогава, когато е налице някое от
алтернативно, но изчерпателно посочените в
тази разпоредба обстоятелства, характеризиращи заразната болест. Наличието на което и
да е от тях следва да бъде изведено от обективната обстановка в страната, поставяща в
риск живота и здравето на гражданите, както
и от научните данни (често динамични) за
епидемичното разпространение на съответната
заразна болест. Въведените от закона критерии
са съвместими с определените от Световната
здравна организация критерии за оценка на
събитие, което може да представлява спешност за общественото здраве от международно
значение, открито от националните системи
за надзор по смисъла на Международните
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здравни правила, приети от Асамблеята на Световната здравна организация през май 2005 г.
и от държавите членки на организацията, в
т.ч. и Република България. Постиженията на
медицинската наука официално са приели, че
която и да е от тези хипотези създава висок
риск за човека при разпространението на
заразна болест и поставя в непосредствена
опасност живота и здравето на гражданите.
Поради характеристиката на последната като
„непосредствена“ (близка, предстояща, в процес на реализиране) тя изисква и съответни
бързи и адекватни мерки за противодействие.
Законодател ят е преценил, че ефективни
действия за справяне със ситуация при извънредна епидемична обстановка следва да
бъдат възложени на изпълнителната власт,
която разполага с възможност за бързи и попрости процедури за вземане на решения при
улеснения при извършването на определени
проверки и баланси.
Конституционният законодател възлага на
Министерския съвет правомощието да ръководи и осъществява вътрешната политика на
страната, както и да осигурява обществения
ред и националната сигурност (чл. 105, ал. 1 и
2). Това правомощие трябва да бъде реализирано винаги в съответствие с Конституцията
и законите на страната. Съгласно чл. 3 ЗЗ
държавната здравна политика се ръководи
и осъществява от Министерския съвет, а
министърът на здравеопазването ръководи
националната система за здравеопазване и
осъществява контрол върху дейностите по
опазване здравето на гражданите (чл. 5 ЗЗ).
Изцяло в рамките на тези функции е предоставената в чл. 63, ал. 2 ЗЗ компетентност на
Министерския съвет да обявява „извънредна
епидемична обстановка“ по предложение на
министъра на здравеопазването. Това кризисно
положение може да бъде обявено само при
точни и ясни законови параметри. На първо
място, извънредната епидемична обстановка
може да се обяви само в предвидения в ЗЗ
слу чай – при непосредствена опасност за
живота и здравето на гражданите от епидемично разпространение на заразна болест по
чл. 61, ал. 1 с цел защита и опазване живота
и здравето на гражданите. При това заразната
болест, чието епидемично разпространение
може да обуслови обявяване на извънредна
епидемична обстановка, е изрично посочена в
закона, което не позволява на изпълнителната
власт свободно да упражнява това правомощие
при която и да е заразна болест. На второ
място, обявяването на извънредна епидемична обстановка от Министерския съвет е
резултат на последователното осъществяване
на следните предпоставки: 1) извършване на
оценка на съществуващия епидемичен риск
от главния държавен здравен инспектор; 2)
предложение на министъра на здравеопаз-
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ването до Министерския съвет въз основа
на тази оценка за обявяване на извънредна
епидемична обстановка, и 3) постановяване
на решение на Министерския съвет за обявяване на извънредна епидемична обстановка
за определен период от време.
Упражняването на правомощието на правителството за обявяване на извънредна епидемична обстановка и взетите от министъра
на здравеопазването противоепи демични
мерки в изпълнение на решението на Министерския съвет не са безконтролни. По време
на извънредната епидемична обстановка парламентът запазва всички свои правомощия,
включително и да контролира действията на
изпълнителната власт. По силата на чл. 83,
ал. 2 от Конституцията Народното събрание и
парламентарните комисии могат да задължават
министрите да се явяват на техни заседания и
да отговарят на поставени въпроси, а народните представители имат право на въпроси
и на питания до Министерския съвет или
до отделните министри, които са длъжни да
отговарят (чл. 90, ал. 1 от Конституцията).
При обявена извънредна епидемична обстановка от Министерския съвет не се отнема
правомощието на Народното събрание да
приеме решение за обявяване на извънредно
положение (чл. 84, т. 12 от Конституцията).
Решението на правителството по чл. 63, ал. 2
ЗЗ не води до „разпускане“ на Народното
събрание, като то запазва правомощието си
да приема законодателни актове, с които да
създава права и/или задължения по време
на извънредната епидемична обстановка,
които имат по-широк обхват от сферата на
здравеопазването.
Решението на Министерск и я съвет за
обявяване на извънредна епидемична обстановка, както и заповедите на министъра
на здравеопазването и на директора на съответната регионална здравна инспекция за
въвеждане на временни противоепидемични
мерки подлежат на контрол по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
По този начин съдебната власт по време на
извънредна епидемична обстановка изпълнява конституционните си задължения да
защитава правата и законните интереси на
гражданите, юридическите лица и държавата
(чл. 117 от Конституцията), като съдилищата
осъществяват контрол за законност на актове и действия на административните органи
(чл. 120 от Конституцията). Изпълнявайки
тази си функция и осъществявайки ефективен
съдебен контрол, съдебната власт и по време
на извънредна епидемична обстановка продължава да бъде гарант за правата на човека
и тяхното пропорционално ограничаване.
По този начин законодателната, изпълнителната и съдебната власт запазват конституционните си функции при обявена извън-
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редна епидемична обстановка. С атакуваната
разпоредба на чл. 63, ал. 2 ЗЗ не се нарушава
установеният в чл. 8 от Конституцията модел
на разпределение на властването, поради което Конституционният съд не намира тя да е
противоконституционна на това основание.
Оспорената разпоредба не нарушава и чл. 61
от Конституцията. Съгласно чл. 63в ЗЗ при
опасност от или при епидемично разпространение на заразни болести държавните и общинските органи, физическите и юридическите
лица оказват пълно съдействие на органите
на държавния здравен контрол. Разпоредбата
е в унисон с чл. 61 от Конституцията, който
изисква от гражданите да оказват съдействие
на държавата и обществото в случай на бедствие, включително и да търпят въведените
от държавата мерки и ограничения с цел защита и опазване на живота и здравето им. В
случая бедствието е предизвикано от заразна
болест, която е достигнала до епидемично
разпространение с непосредствена опасност
за живота и здравето на гражданите. Тяхното
съдействие, изискуемо от ЗЗБ, не следва да
се отъждествява в абсолютна степен със съдействието на гражданите, което се изисква
в специалните норми на ЗЗ. Някои ситуации
могат да са аналогични и съдействието на
гражданите да е не само морално, но и правно
задължение, но предвид спецификата на извънредната епидемична обстановка безспорно
преобладават задълженията на медицинските
специалисти, уредени в нормите на специалното здравно законодателство.
Конституционният съд не намира разпоредбата на чл. 63, ал. 2 ЗЗ за противоречаща
на която и да е норма или принцип на Основния закон.
4. По чл. 63, ал. 3 ЗЗ
Разпоредбата на чл. 63, ал. 3 ЗЗ е оспорена с твърдение за противоречие с чл. 4 от
Конституцията, тъй като според президента
предвиж да необосновано широко поле за
ограничаване у пра ж н яването на основни
права, което не съответства на принципа на
правовата държава и не издига във върховен
принцип правата на личността. В искането се
твърди, че използваният законодателен подход
презумира необоримо непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите в
конкретно изброени случаи, които не следват
от експертно становище, а от предварително
зададени в закона констатации, и не предоставя възможност за преценка за съразмерност на ограниченията на правата, които ще
са последица от обявяването на извънредна
епидемична обстановка.
Твърдяното нарушение не е налице. В чл. 63,
ал. 3 ЗЗ законодателят е предвидил осем отделни хипотези, при констатирането на която
и да е от тях винаги е налице „непосредствена
опасност за живота и здравето на граждани-
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те“. За да се обяви извънредна епидемична
обстановка, трябва да се констатира, че тези
обстоятелства обективно съществуват. Те обаче не са понятия, дефинирани в правото. Те
изискват конкретна професионална преценка,
почиваща на специални знания и постижения
на науката, както и на актуалното протичане на всяка от законоустановените заразни
болести. Както се посочва в становищата на
утвърдените специалисти в областта на епидемиологията и инфекциозните болести, количественото изразяване на епидемичния риск
при всяка от заразните болести е различно.
Като индикатор за непосредствена опасност
от разпространението на такава болест се
използва показател „индекс на контагиозност“, който изразява съотношението между
заболелите от дадена заразна болест към
броя на изложените на риск от заразяване за
определен период от време. Той е динамичен
и се променя в зависимост от развитието на
болестта и възможността на медицината да
є противодейства. Оценката на епидемичния
риск се определя от множество фактори, като
например – тежест на протичане на болестта, наличие на имунитет в популацията,
вирулентност и контагиозност на патогена,
начини за предаване на инфекцията, характер
и размер на засегнатата популация, хигиенно
състояние в засегнатата общност, наличието
на ефективни лекарства и ваксини срещу
причинителя, здравна инфраструктура и ефикасност на превантивните мерки. Оценката
на епидемичния риск е динамичен процес,
който в хода на епидемията се проследява и
се променя. При тази характеристика на понятието „епидемичен риск“ неговата оценка
е винаги конкретна както по отношение на
всяка от заразните болести, така и в различните периоди от нейното развитие. Тази оценка
законодателят е възложил на държавния здравен инспектор. В резултат на извършването є
следва да се достигне до извод за наличие на
поне едно от обстоятелствата по чл. 63, ал. 3,
т. 1 – 8 ЗЗ, за да се упражни правомощието на
Министерския съвет по ал. 2. По естеството
си „оценката на съществуващия епидемичен
риск“ е формирането на експертното становище на главния държавен здравен инспектор,
докато хипотезите, изброени в ал. 3 на чл. 63
ЗЗ, са изводите, до съществуването на поне
един от които трябва да води тази оценка, за
да се заключи, че е налице „непосредствена
опасност за живота и здравето на гражданите“.
Така разбирана, оценката на епидемичния
риск, извършвана от главния държавен здравен
инспектор, не обвързва нито министъра на
здравеопазването, нито Министерския съвет
да упражнят правомощието си по чл. 63, ал. 2
ЗЗ. Тя е част от преценката за целесъобразност
на действията на тези два органа. В рамките
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на своята оперативна самостоятелност всеки
от тях разполага с правото на преценка дали
да упражни правомощието си по закон.
По този начин в чл. 63, ал. 3 ЗЗ законодателят не е уредил формално предпоставките
за обосноваване на „непосредствена опасност
за живота и здравето на гражданите“ (както
се твърди в искането), а чрез формулирането
им в закона е спазил изискването за предвидимост при упражняването на правомощията на
органите на изпълнителната власт. В случая
именно изрично посочените в т. 1 – 8 на тази
разпоредба критерии ограничават изпълнително-разпоредителния орган от евентуален
произвол предвид изричната норма на чл. 169
АПК, регламентираща проверка от съда и на
дискреционната компетентност на органа и
съобразно тези критерии. По този начин законодателят е предвидил още по-строго и сигурно
условие – специални изрични критерии в закона за наличието на „непосредствена опасност
за живота и здравето на гражданите“, като е
ограничил дискреционната компетентност на
Министерския съвет в още по-голяма степен.
Така по ясен и недвусмислен начин в закон
са уредени хипотезите (предпоставките), при
които е възможно и допустимо ограничаване
упражняването на правата на гражданите.
По този начин атакуваният чл. 63, ал. 3 ЗЗ
е в съответствие с принципа на правовата
държава. Конституционният съд не намира
разпоредбата на чл. 63, ал. 3 ЗЗ за противоречаща на която и да е норма или принцип
на Основния закон.
5. По чл. 63, ал. 4 – 7 ЗЗ
Президентът излага, че разпоредбите на
чл. 63, ал. 4 – 7 ЗЗ противоречат на чл. 57,
ал. 3 от Конституцията, тъй като предвиждат
въвеж дане на противоепидемични мерки,
налагани по преценка на изпълнителната
власт, с които се ограничава упражняването
на основни права без законово установени
п ределни срокове (което г и п ревръща в
постоянни) или поне критерии за тяхното
определяне, с което не е спазено изискването, че „със закон може да бъде временно
ограничено упражняването на отделни права
на гражданите“. Възможността за прилагане
на мерки в тези граници наред с широките
възможности за обявяване на извънредна
епидемична обстановка според вносителя
води до засилване на властовата асиметрия
между изпълнителната и останалите власти
в противоречие с принципа на разделение на
властите (чл. 8 от Конституцията).
Атакуваните разпоредби на ал. 4 – 7 на
чл. 63 ЗЗ оправомощават министъра на здравеопазването (ал. 4) и директора на съответната регионална здравна инспекция (ал. 7) да
въвеждат със заповеди временни противоепидемични мерки. Правомощието си министърът
на здравеопазването упражнява за територията
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на цялата държава или за отделна област по
предложение на главния държавен здравен
инспектор, а директорът на съответната регионална здравна инспекция – за територията
на отделна област, община или населено място, съгласувано с главния държавен здравен
инспектор. Заповедите, с които се налагат
временните противоепидемични мерки, подлежат на контрол по реда на АПК.
Наред с останалите традиционни противоепидемични мерки, формулирани в чл. 59,
ал. 1, т. 1 – 4, чл. 61, ал. 3 и 7, чл. 63, ал. 4,
чл. 63а, ал. 1, чл. 63б, ал. 1 ЗЗ и други и в
подзаконови нормативни актове, ал. 5 на
чл. 63 предвижда, че министърът на здравеопазването и директорът на регионална
здравна инспекция могат да налагат и забрана
за влизане на територията на страната на
граждани на други държави с изключение
на гражданите с постоянно, дългосрочно или
продължително пребиваване на територията
на Република България, както и членовете
на техните семейства, а ал. 6 на чл. 63 – и
временно ограничаване придвижването на
територията на страната, както и временно
спиране или ограничаване на експлоатацията
или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или
услуги, предоставяни на гражданите.
При наличие на обявена извънредна епидемична обстановка е ясно, че е застрашено
не само конституционно гарантираното право
на живот и здраве на всеки човек, но и на
определена общност. Това състояние застрашава по изключително сериозен начин не
само посочените права, но може да засегне
и други основни права и свободи – право на
влизане на територията на държавата, правото
на свободно придвижване в нея, правото на
посещение на определени обществени места,
правото на труд и др. Когато възникне такава
обстановка, е безспорно, че гражданите са
призвани да отдадат предимство на защитата
на ценностите от най-висш порядък пред защитата на техните граждански права и свободи.
Причината за това е, че рискът от погубване
на човешкия живот и увреждане на човешкото
здраве е заплаха за всички други човешки
права и свободи, както и за демократичния
ред. За да изпълни позитивните си задължения
по чл. 28 и чл. 52, ал. 3 от Конституцията,
държавата е в правомощието си да предприеме всяко активно действие за гарантиране
на живота и здравето на гражданите.
Конституцията предвижда в редица свои
разпоредби възможността при необходимост
упражняването на някои основни права и
свободи да бъде ограничавано. Обща конституционна гаранция за упражняване на
основните права е тяхната неотменимост
(чл. 57, ал. 1), забраната за злоупотреба с
права, както и тяхното упражняване, ако то
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накърнява права или законни интереси на
други (чл. 57, ал. 2). Принципът за неотменимост произлиза от разбирането, че основните
права са изначално присъщи и валидни за
всяко живо същество, поради което Основният
закон изрично очертава допустимите ограничения при упражняването на конституционно
гарантираните права.
От гледна точка на възможността, уредена
в Конституцията, упражняването им да бъде
ограничавано основните права на гражданите могат да бъдат разделени на три групи
(Решение № 10 от 2018 г. по к. д. № 4/2017 г.).
Първата група включва правата, чието
упражняване не може да бъде ограничавано
на никакво основание (т. нар. абсолютни
права) – тези, посочени в чл. 57, ал. 3 от
Конституцията, който изчерпателно изброява
отделни права, ограничението на които не се
допуска, и това са: правото на живот и забраната за мъчения, гаранциите за правото на
лична свобода, а именно правото на всеки да
бъде предаден на съдебната власт в законно
определен срок, забраната за осъждане въз
основа на самопризнание, презумпцията за
невиновност, неприкосновеността на личния
живот и свободата на съвестта, мисълта и
избора на вероизповедание.
Втората група включва правата, чието
упражняване може да бъде временно ограничено само на основанията по чл. 57, ал. 3
от Конституцията – при обявяване на война,
на военно или друго извънредно положение.
Такива са правата по чл. 30, ал. 4 и 5, чл. 35,
ал. 2, чл. 36, ал. 2, чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 1,
чл. 41, чл. 43, ал. 3 и други от Конституцията.
Третата група включва правата, които могат
да бъдат ограничавани и на други основания.
Едните от тях са правата, чиито други основания за ограничаване са пряко посочени
в Конституцията (например чл. 34, ал. 2,
чл. 35, ал. 1, изр. второ, чл. 37, ал. 2, чл. 40,
ал. 2, чл. 41, ал. 1, изр. второ, чл. 42, ал. 1),
а другите – са правата, конкретизацията на
чиито основания за ограничаване или ред за
упражняване Конституцията предоставя на
закона (чл. 25, ал. 6, чл. 27, ал. 1 и 3, чл. 30,
ал. 2, чл. 31, ал. 5 и др.). Общото в регулирането на тази група права е, че допустимото
ограничаване на гарантирано от Конституцията право може да стане само със закон и
това трябва да се отчита при всеки конкретен
случай в практиката. Най-често възможните
ограничения съвпадат с отклоненията, които
международните актове допускат – КЗПЧОС,
МПГПП.
Конституцията допуска ограничаване упражняването на основни права да бъде направено и със закон, който обаче трябва да
въвеж да стандарта за това ограничаване.
Основният закон е този, който определя интересите, чието спазване или защита може да
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изисква налагане на ограничаването – други
конституционни права и ценности, които приоритетно трябва да бъдат защитени. Обобщено, допустимите ограничения най-често са за
защита на публичния интерес. Националната
сигурност, народното здраве, общественият ред
и моралът са ценности, за защитата на които
може да бъде ограничавано упражняването
на редица права и свободи.
Видно от гореизложеното, е възможна колизия при упражняване на основните права на
гражданите. За решаване на противоречието
между тях Конституцията си служи с метода
на балансираната преценка, а Конституционният съд е изградил стандарт за основните
критерии за преценка на съответствието на
ограниченията при упражняване на правата
с Основния закон.
Трайна е практиката на съда (Решение
№ 20 от 1998 г. по к. д. № 16/1998 г.; Решение
№ 15 от 2010 г. по к. д. № 9/2010 г.; Решение
№ 2 от 2011 г. по к. д. № 2/2011 г.; Решение
№ 7 от 2016 г. по к. д. № 8/2015 г.; Решение
№ 8 от 2016 г. по к. д. № 9/2015 г.; Решение
№ 3 от 2019 г. по к. д. № 16/2018 г. и много
други) по въпроса за възможността упражняването на основните права на гражданите
да бъде ограничавано в случаите, когато е
налице легитимна цел (само в случай, когато
това се налага, за да бъдат съхранени висши
конституционни ценности, както и при необходимост да се предотврати засягането на
други общественозначими интереси), основанието е установено със закон, в рамките на
предвиденото в Конституцията ограничение
и е спазен принципът за пропорционалност
(съразмерност) на преследваната цел.
Пропорционалността (забраната за прекомерност) е изиск ване на п ринципа на
правовата държава. Според това изискване
ограничаването на правата е съразмерно средство за постигане на определена цел, когато
не се надхвърля степента на допустимото му
ограничение, съизмерено със значимостта на
защитавания интерес, и когато няма необосновано спрямо защитата на други конституционни ценности разширяване на основанията
за допускане на ограничения на правата на
гражданите. Степента, в която е допустимо
ограничаването на правото, е в зависимост
от значимостта на интереса, преценен като
също подлежащ на конституционна закрила
дотолкова, че да позволява изключение (Решение № 7 от 1996 г. по к. д. № 1/1996 г.).
По естеството си преценката за пропорционалност е винаги конкретна. Във всеки
отделен случай съотношението може да бъде
различно и не може да бъде дефинирано по
пътя на абстрактното тълкуване. Задължително е обаче съобразно принципа на пропорционалност това ограничение да е съразмерно
на преследваната цел, а не да надхвърля не-
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обходимото за нейното постигане (Решение
№ 12 от 1997 г. по к. д. № 6/1997 г., Решение
№ 14 от 2014 г. по к. д. № 12/2014 г.).
Конституционният съд е имал възможност
да изясни някои от съществените въпроси,
които възникват в практиката, а и в конституционноправната доктрина, във връзка
с балансирането на влизащите в конфликт
основни права. В Решение № 8 от 2019 г. по
к. д. № 4/2019 г. съдът приема, че: „По естеството си балансирането е дейност по анализ и
оценка, която се извършва случай по случай
и се утвърждава като подход на съдилищата,
които са точният форум за разрешаване на
колизия между правата. Това не е дейност
по организиране на правила за разрешаване
на бъдещи конкретни случаи на напрежение
между основните права, подходящи да бъдат
универсално прилагани с оглед на една твърда
йерархия на интереси и принципи. При балансирането се дава превес на интереси при
конкретни обстоятелства и съдебни изисквания, поради което не се установяват сигурни
и постоянни правила, а точно обратното – те
подлежат на промяна.“
Конституционният съд отново подчертава,
че рискът от разпространяване на заразна
болест и превръщането на това разпространяване в епидемия е предмет на преценка
на представителите на медицинската наука.
Развитието и познанието на науката за всяка
от болестите, разпространението на която би
могло да обуслови обявяването на извънредна
епидемична обстановка, е динамично, зависи
от голям брой фактори и е непредвидимо
обстоятелство. Поради това не би могло отнапред да бъде определено с какви темпове ще
се развива една заразна болест, нито доколко
ефикасни ще са средствата на медицината за
нейното противодействие.
При заразните болести непосредствената
опасност от тяхното разпространение се измерва с „индекс за контагиозност“. При заразни
болести от групата на т. нар. особено опасни
инфекции (високо контагиозни и тревожно
смъртоносни заразни заболявания) или непозната зараза, при която разпространението
е под формата на взрив (внезапно заболяване на голяма група от хора на ограничена
територия), обосновано с оглед степента на
риска от заразяване на голям брой хора ще е
вземането на строги и спешни мерки против
тяхното разпространение.
При такава хипотеза забраната за влизане
на територията на страната на граждани на
други държави с изключение на гражданите с
постоянно, дългосрочно или продължително
пребиваване на територията на Република
България, както и членовете на техните семейства (чл. 63, ал. 5 ЗЗ), временното ограничаване придвижването на територията на
страната, както и временното спиране или
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ограничаване на експлоатацията или режима
на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите (чл. 63, ал. 6 ЗЗ), са
ограничения на упражняването на основни
права на гражданите, които са необходими с
цел ограничаването на разпространението на
заразната болест, предаваща се бързо между
хората при тяхното общуване, както и за
нейното овладяване.
Това, което обединява мерките по чл. 63,
ал. 4 – 7 ЗЗ, е обстоятелството, че те се
въвеждат по време на обявена извънредна
епидемична обстановка и са временни. Целта
им е да съдействат за преодоляването на рис
ка от заразяване на неограничен брой хора
и да осигурят възможност на медицината за
справяне с възникналата ситуация, застрашаваща живота и здравето на хората. Доколкото
всяко обявяване на извънредна епидемична
обстановка за определен период от време се
предшества от оценка на епидемичния риск на
съответната заразна болест и произтичащата
от това непосредствена опасност за хората,
то противоепидемичните мерки, въвеждани
по време на така обявената ситуация, по
необходимост също са временни. Тяхната
продължителност може да бъде разглеждана
на две плоскости.
Първо, тъй като извънредната епидемична
обстановка по закон се обявява за определен
период от време, то и предприетите противоепидемични мерки през времетраенето є също
са временни. Второ, доколкото в различните
фази на развитие на заразната болест степента на заразяване на хората е променлива
величина, както и способността на здравната
система да реагира на заразата, то отделните
противоепидемични мерки не могат да бъдат
константни за целия период на извънредната
епидемична обстановка.
Неоправдано е очакването, че в закона би
могло отнапред да се определи срок за въвеждане на противоепидемични мерки. При
голямото разнообразие на заразни болести по
чл. 61, ал. 1 ЗЗ, които биха могли да бъдат
основание за въвеждане на извънредна епидемична обстановка, тяхната специфика на
епидемично проявление и разпространение,
както и непредвидимия отговор в човешкото
поведение на възникналата опасност, определянето на законов срок, който да е приложим
за всяка от противоепидемичните мерки, е
нереално.
Конституционният съд намира, че изискването на Основния закон всяко ограничаване
упражняването на права да бъде временно, е
постигнато чрез изричното му закрепване в
разпоредбите на чл. 63, ал. 4 и 7 ЗЗ. Следователно законът не оставя никаква възможност въвежданите противоепидемични мерки
да бъдат постоянни. Макар и не абсолютно
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определен в закона, срокът на мерките е
определяем. Неговата максимална продължителност не би могла да надхвърля срока
по чл. 63, ал. 2 ЗЗ, за който е обявена извънредна епидемична обстановка с решение на
Министерския съвет. Това, което е по-важно,
срокът на всяка въвеждана мярка по ал. 4 – 7
на чл. 63 ЗЗ следва да бъде посочен в заповедта, с която тя се въвежда – на министъра
на здравеопазването или на директора на
съответната регионална здравна инспекция.
Тези заповеди са административни актове,
които подлежат на съдебен контрол. По този
начин законът създава гаранция, че сроковете
за въвеждане на мерките няма да ги превърнат
в постоянно ограничение за упражняването
на правата и свободите на гражданите. Освен
това с възможността, предвидена в закона
(чл. 63, ал. 10), за съдебен контрол на административните актове, с които се въвеждат
противоепидемичните мерки, се изпълнява
конституционното изискване на чл. 120 от
Основния закон.
Конституционният съд напомня, че при
осъществяване на всеки конкретен съдебен
контрол следва да се извършва стриктна
оценка за пропорционалността на въведените
противоепидемични мерки, като се отчита
дали във всеки конкретен случай развитието
на епидемията и достигнатата възможност на
здравната система да є даде адекватен отговор, позволяват смекчаване на съответната
противоепидемична мярка, включително и по
отношение на срока, за който тя е въведена.
Изложените съображения дават основание
на Конституционния съд при извършване на
преценката за допустимото ограничаване
упражняването на права и при извършване
на теста за пропорционалност на атакуваните
законови разпоредби на чл. 63, ал. 4 – 7 ЗЗ да
достигне до следното заключение:
Основанието, на което основните права
на гражданите могат да бъдат ограничавани, е установено със закон, в рамките на
предвиденото в Конституцията ограничение,
ограничаването е временно, преследва легитимна цел – да бъдат съхранени човешкият
живот и здравето на гражданите, и е от общ
интерес – належаща обществена нужда от
опазване на народното здраве.
Държавата има позитивно задължение да
предприема мерки, за да гарантира човешкия
живот (чл. 28), както и да опази здравето на
гражданите, когато съществува опасност за
това (чл. 52, ал. 3 от Конституцията), а Основният закон изрично посочва народното здраве
сред интересите, чието опазване или закрила
може да изисква налагане на ограничаването
при упражняване на определени права. Като
оставя въпроса за йерархическото подреждане
на отделните ограничения отворен, Конституционният съд прави извод, че отделни кон-
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ституционни текстове, а и цялостният дух на
Конституцията отдават приоритет на правата
на личността (Решение № 10 от 1995 г. по
к. д. № 8/1995 г., Решение № 7 от 1996 г. по
к. д. № 1/1996 г.).
Дадената възможност в чл. 63, ал. 4 – 7 ЗЗ
за ограничаване упражняването на определени
права съответства на принципа на пропорционалност, тъй като с оспорените разпоредби
не се надхвърлят границите на подходящото
и необходимото за постигане на легитимните
цели, преследвани от разглежданата правна
уредба. Ограниченията при упражняването
на някои права на гражданите, предвидени
в чл. 63, ал. 5 и 6 ЗЗ, са необходими с цел
ограничаване разпространението на заразната болест и нейното овладяване и са съразмерни на преследваната цел – опазване на
живота и здравето на гражданите. Правото
на свободно придвижване, икономическата
свобода и правото на труд не са абсолютни и
отстъпват пред необходимостта да се осигури
постигането на приоритетната цел – гарантиране на живота и закрила на здравето на
гражданите. Държавната интервенция тук
е не само конституционно търпима, тя е
обществено потребна и социално оправдана
от легитимната цел на закона (Решение № 8
от 2016 г. по к. д. № 9/2015 г.). Закрилата на
здравето на гражданите като публично благо
е без съмнение легитимната, конституционно
дефинирана (чл. 52, ал. 3, предл. първо от
Конституцията) цел на ЗЗ (чл. 1 и 2).
Заповеди те по а л. 4 и 7 на ч л. 63 ЗЗ
подлежат на обжалване пред съответни я
административен съд по реда на АПК. При
оспорване на административен акт, издаден
при оперативна самостоятелност, съдът проверява дали административният орган е разполагал с такава и спазил ли е изискването
за законосъобразност на административните
актове (чл. 169 АПК). Съдебната власт има
правомощието да контролира не само дали
актът е издаден законосъобразно (чл. 145
АПК), но и дали са спазени изискванията за
целесъобразност – актът следва да е съобразен с целта на закона – условие за неговата
законосъобразност на основание чл. 146,
т. 5 АПК. Приложимият закон е ЗЗ, а законодателят е определил ясно в чл. 1 целта
му – опазване здравето на гражданите. Съдът,
който упражнява контрол върху издадения
акт, се произнася при съдебната проверка и
по чл. 6 АПК, озаглавен „Съразмерност“, като
основен принцип в глава втора на АПК. В
трайната съдебна практика на административните съдилища нарушението на принцип
от глава втора се приравнява на материална
незаконосъобразност на акта (нарушение на
чл. 146, т. 4 АПК).
Следователно съдебният контрол върху
заповедите по ал. 4 и 7 на чл. 63 ЗЗ гаран-
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тира извършването на стриктна оценка за
пропорционалността на всяка въведена противоепидемична мярка, включително и по
отношение на срока, за който тя е въведена.
Така правомощията на изпълнителната власт
няма да се упражняват неограничено и безконтролно. По този начин ограничаването
на правата на гражданите е обезпечено с
най-висшата защита – съдебната (Решение
№ 5 от 2003 г. по к. д. № 5/2003 г.). Съдебният контрол върху актовете на овластените
административни органи несъмнено представлява ефективно средство срещу възможни
нарушения от тяхна страна.
С оглед на гореизложеното Конституционният съд не намира разпоредбите на чл. 63,
ал. 4 – 7 ЗЗ за противоречащи на чл. 57,
ал. 3, чл. 8 и на която и да е друга норма или
принцип на Основния закон.
Воден от изложените съображения и на
основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията
във връзка с чл. 22, ал. 1 ЗКС Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2 – 7
от Закона за здравето (ЗЗ) (обн., ДВ, бр. 70
от 10.08.2004 г.; посл. изм. и доп., бр. 44 от
13.05.2020 г.).
Съдиите Георги Ангелов, Таня Райковска
и Атанас Семов са подписали решението с
особено мнение.
Председател:
Борис Велчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

от съдиите Таня Райковска и Атанас Семов
по конституционно дело № 7 от 2020 г.
Подписахме с особено мнение решението на
Конституционния съд по дело № 7 от 2020 г.,
като по-долу излагаме съображенията си да не
споделим изводите за конституционосъобразност на чл. 63, ал. 2 – 7 от Закона за здравето
(ЗЗ) (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., посл.
изм. и доп., бр. 44 от 13.05.2020 г.).
С посочените последни изменения в чл. 63
от Закона за здравето беше развита уредбата
на извънредната епидемична обстановка, която
според § 1, т. 45 от допълнителните разпоредби
е налице при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемиологично
разпространение с непосредствена опасност
за живота и здравето на гражданите, предот
вратяването и преодоляването на което изиск
ва извършването на повече от обичайните
дейности по защита и опазване на живота и
здравето на гражданите.
В чл. 63, ал. 2 ЗЗ се регламентира редът
за обявяване на извънредна епидемична обстановка по ал. 1, който включва извършена
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оценка на епидемични я риск от главни я
държавен здравен инспектор, предложение от
министъра на здравеопазването и решение на
Министерския съвет.
За да се обяви извънредна епидемична
обстановка при извършване на оценката от
главния държавен здравен инспектор, трябва
да се констатира непосредствена опасност за
живота и здравето на гражданите от заразна
болест, посочена в чл. 63, ал. 1 ЗЗ, като за
целта в ал. 3 на атакувания текст се презумира констатирането на някой от алтернативно
посочените критерии.
Обявената извънредна епидемична обстановка е основание за въвеждане на временни
епидемични мерки (без посочване на определен или определяем времеви предел) със
заповед на министъра на здравеопазването
или на директора на съответната регионална
здравна инспекция, които могат да ограничават конституционни права на гражданите.
1. Извънредно положение и извънредна епидемична обстановка – две понятия за
припокриващи се явления, като второто
съставлява проявна форма на първото.
Според нас неумел и неудачен е опитът
на законодателя да разграничи извънредното
положение (по смисъла на чл. 84, т. 12 от
Конституцията) от извънредната епидемична
обстановка, в резултат на който обявяването
на последната е възложено в компетентност на
Министерския съвет по подобие на уредбата
в чл. 50а от Закона за защита при бедствия.
Несъмнено ситуацията е извънредна и
безпрецедентна. Несъмнено са необходими
мерки, но и несъмнено такива могат да се
приемат по реда на извънредното положение,
предвиден в чл. 84, т. 12 от Конституцията.
Атакуваните изменения в Закона за здравето бяха приети непосредствено след изтичането
на срока на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание по чл. 84,
т. 12 от Конституцията при настъпване на
пандемията от COVID 19 за времето от 13 март
2020 г. до 13 май 2020 г., и регламентацията
му със Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение (ДВ, бр. 28
от 24 март 2020 г., в сила от 13 март 2020 г.).
Затова нямаме колебания в разбирането, че
със ЗИДЗЗ фактически се въвежда извънредно
положение, но прикрито като „извънредна
епидемична обстановка“.
Справка в Български тълковен речник
(4-то допълнено и преработено издание, Наука
и изкуство, 1996 г., авторски колектив начело
с проф. Л. Андрейчин) сочи, че използваните изрази „положение“ и „обстановка“ са
на практика синоними, тъй като означават
положение, условия (стр. 553 и 675). Липсват
разумни основания, дори и за читател, който
не е специалист езиковед, за да се приеме, че
е възможно такова развитие на езиковедската
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мисъл, че тези базови и по-скоро статични
(трудно променящи се) езикови понятия да
са вече с друго – съществено различно – съдържание, поради развитие на езика, като се
съобрази и времето на приемане на Конституцията (1991 г.).
Отделно от това синонимното значение
не изключва наличието на известни нюанси
в съдържанието, но те не са достатъчни за
извеждане на самостоятелно и отделно видово
различие, както ще бъде посочено по-долу.
Заместването на понятието „положение“
с понятието „обстановка“ като резултат от
извънредната епидемия с нищо не променя
същността на конструкцията на извънредната
епидемична обстановка, а по-скоро е опит
да се избегне изразът „положение“, което е
свързано с конституционното понятие „извънредно положение“.
Водещо място сред съставните елементи
на новата правна конструкция по § 1, т. 45 от
ДР на ЗЗ е белегът „извънредна“, като той е
определящ за съдържанието є. Няма разлика
в съдържанието на белега „извънредно“ в
конституционното понятие „извънредно положение“ по чл. 84, т. 12 от Конституцията
и това по § 1, т. 45 от ДР на ЗЗ, определено
по своя характер като бедствие (също конституционно понятие – чл. 61 от Основния
закон), разкриващо правни белези, изразяващи нейната правна особеност и съществени
медицински характеристики.
В решението на Конституционния съд също
ясно е посочено, че „положението е извънредно именно защото представлява/позволява
отстъпление от установения конституционен
ред“, че и предвижда разместване на функциите на конституционните органи. Именно
това представляват обаче и възможностите,
които се предоставят със ЗЗ.
И в двата случая е налице значително
нарушаване на нормалното функциониране
на обществото, предизвикано от бедствие.
Единственото различие между двете понятия, които сочат на извънредно състояние
за държавата, обществото и гражданите, се
състои в това, че „извънредното положение“
по чл. 57, ал. 3 и чл. 84, т. 12 от Конституцията е общо състояние, то може да се дължи
на различни природни и човешки действия
с унищожителен характер и последици (земетресения, наводнения, пожари, епидемии,
аварии), докато извънредната епидемична
обстановка – само на заразни болести, точно
посочени в чл. 61, ал. 1 ЗЗ. По своите мащаби
и тежест тези извънредни състояния са все
извънредно положение по смисъла на чл. 84,
т. 12 от Конституцията, макар причината,
която поражда съответното положение, да
е различна – по ЗЗ конкретната причина е
някоя от 15-те конкретно изброени заразни
болести, които имат общо медицинско качест-
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во, но и индивидуални особености, които не
променят тяхната природа на потенциален
причинител на извънредна епидемична обстановка в рамките на смисъла на чл. 84, т. 12
от Конституцията и на бедствие.
Или извънредната епидемична обстановка
по чл. 63 ЗЗ е специфична проявна форма на
извънредното положение по чл. 84, т. 12 от
Конституцията и обявяването му върху цялата територия на страната или върху част от
нея е възложено от Основния закон само на
Народното събрание.
Тази „извънредна епидемична обстановка“
има същото съдържание, каквото е вложено
в понятието „друго извънредно положение“ в
чл. 57, ал. 3 от Конституцията. Тя не е нищо
друго освен вид извънредно положение, породено от разпространение на някои заразни
болести, създаващи опасност за живота и
здравето на гражданите чрез своя начин на
разпространение или поради други особености.
Собственият смисъл на конституционната
уредба на извънредното положение е именно
и преди всичко – ако не и само – във възможността по изключение и временно да се
ограничават някои основни права на гражданите – резултат, който обаче измененият чл. 63
ЗЗ предоставя на извънредната епидемична
обстановка, вече при радикално променена
компетентност и процедура за ограничаване
на основни права.
2. Спазена ли е особената процедура за обявяване на извънредна епидемична обстановка
като вид извънредно положение?
Изложеното в т. 1 води до извод, че редът
за обявяване на извънредна епидемична обстановка не може да бъде различен от този,
посочен в чл. 84, т. 12 във връзка с чл. 57,
ал. 3 от Конституцията.
По тези съображения намираме, че обявяването на „извънредна епидемична обстановка“
по чл. 63, ал. 2 ЗЗ от Министерския съвет
противоречи на чл. 84, т. 12 от Конституцията, който предоставя тази компетентност
единствено и само на Народното събрание – именно защото съществената последица
на извънредното положение е ограничаването
на основни права. Обявяването на извънредно
положение е от изключителната компетентност на Народното събрание и никакъв закон
не може да прехвърля тази компетентност на
който и да е друг орган, включително и на
Министерския съвет.
Като предоставя тази своя компетентност
на Министерския съвет, овластявайки го да
обявява извънредно положение, наречено
„извънредна епидемична обстановка“, Народното събрание прехвърля на Министерския
съвет законодателна компетентност в разрез
с Конституцията.
Намираме, че е налице нарушение на
чл. 84, т. 12 от Конституцията с факта на
възлагането с чл. 63, ал. 2 от Закона за здра-
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вето на обявяване на извънредна епидемична
обстановка на Министерския съвет, водещо и
до противоконституционност на атакуваната
разпоредба.
Доколкото правомощията на министъра на
здравеопазването да налага противоепидемични мерки по чл. 63, ал. 4 – 6 ЗЗ произтичат от
акта за обявяване на извънредна епидемична
обстановка от Министерския съвет, същите
само на това основание се явяват противоконституционни.
Очевидно е, че с промените в ЗЗ се цели
„по-облекчена процедура“. Но именно такава
според нас не е конституционно допустима.
Конституцията изисква обявяване на извънредно положение и налагане на мерки със закон.
Подценяването на това разбиране – в името на
по-голяма „оперативност“ – позволява всичко,
което Конституцията предвижда като изключително правомощие на Народното събрание,
да се предвиди по-улеснена процедура – така,
както по Конституцията от 1971 г. указите
на Държавния съвет заместваха законите на
Народното събрание.
3. Налице ли са допустимите предпоставки
и предели за ограничаването на основните
права, закрепени в Конституцията?
Освен изложеното по-горе нарушение на
чл. 84, т. 12 от Конституцията, довело и до
отнемане от Народното събрание на негово
конституционно правомощие да обявява извънредно положение в страната и прехвърляне
тази компетентност на Министерския съвет,
намираме и друго основание за противоконституционност, свързано с нарушаване принципа
на правовата държава, сочещо на нарушаване
на върховенството на Конституцията.
Ог рани чаването на основни п рава на
гражданите при извънредно положение по
чл. 84, т. 12 от Конституцията и при извънредна епидемична обстановка по чл. 63 ЗЗ е
винаги временно и трябва да е предвидено в
закон съгласно чл. 57, ал. 3 от Конституцията.
При извънредно положение възниква необходимост от ограничаването на отделни права
на гражданите с изключение на изчерпателно
изброените в чл. 53, ал. 3 от Конституцията.
Подобно ограничаване обаче може да бъде
направено само със закон, в който изрично
да са изброени правата, които гражданите не
могат да упражняват, и само временно, т. е.
в самия закон изрично трябва да е посочено
времето, през което гражданите няма да могат
да упражняват съответните права.
Защитата на общественото здраве е насочена всъщност към защита на живота и
здравето на всеки гражданин, а правото на
живот е неотменимо право и защитата му
може да бъде основание за ограничаване на
основни права. Това обстоятелство обаче не
променя изискването тези ограничения да
са установени със закон, а не със заповед на
министъра.
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Разбира се, понякога са необходими спешни
мерки. Спешността обаче веднъж не е конституционно понятие, втори път „спешни“
не означава само по себе си „извънредни“,
т. е. ограничаващи основните права. Обрат
но – мерките, които ограничават основните
права, спешни или не, са извънредни – и
могат да се определят само със закон. И
изпълнителната власт може само да прилага
тези мерки (този закон) – като напр. налага
едни или други мерки в едни и други региони
на страната.
Редом с това дори изискването за ограничаване на правата със закон следва да
се тълкува ограничително (ограничение на
ограничението – Решение № 7 от 1996 г. по
к. д. № 1/1996 г.). Този принцип следва да се
прилага и при разбиране на ограничението
„само със закон“ като препятствие пред законодателя със закон да делегира на изпълнителната власт тя да определя обхвата, обема
и времетраенето на тези ограничения.
В разпоредбата на чл. 63, ал. 4, 5, 6 и 7 от
Закона за здравето видовете мерки не са изброени изчерпателно, а са посочени примерно.
Те се налагат от министъра на здравеопазването или от директор на регионална здравна
инспекция, които са органи на изпълнителната
власт. Всяка една от посочените мерки се
отразява пряко на упражняването на конституционно гарантирани права и свободи.
Безспорно изброените в закона мерки за
социална дистанция ограничават основни права на гражданите, като правото на свободно
придвижване (чл. 35, ал. 1 от Конституцията)
и правото на събиране (чл. 43, ал. 1 от Основния закон). Задължителното изследване или
извършване на преглед, както и карантинирането и изолацията, засягат правото на лична
свобода и неприкосновеност (чл. 30, ал. 1 от
Конституцията), извършването на епидемиологично проучване изисква разкриването на
множество обстоятелства, свързани с личния
живот на гражданите – информация с кого
живеят, къде са пътували, с кого са контактували, интензивност на контактите, данни,
свързани с личния им живот, разкриване на
здравословно състояние и пр., което нарушава правото на личен живот (чл. 32, ал. 1 от
Конституцията), а определени хигиенни мерки
могат да засегнат правото на неприкосновеност
на жилището на заразеното лице (чл. 33, ал. 1
от Конституцията).
Всъщност какви да са видовете епидемични
мерки, които да бъдат въведени при необходимост, е оставено на преценката на министъра
на здравеопазването (за когото няма изискване
да бъде с медицинско образование) или на
директора на РЗИ. Или в компетентността
на министъра на здравеопазването и/или
директора на РЗИ е да определи кои права
на гражданите могат да бъдат ограничавани,
макар нормата на чл. 57, ал. 3 от Конститу-
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цията изрично да установява, че единствено
законът може да определи упражняването
на кои права може да бъде ограничено при
наличие на извънредно положение.
В тази връзка дори в Закона за защита при
бедствия (чл. 52) са изчерпателно изброени
правата, които могат да бъдат ограничени
при бедствено положение, и е определено за
какъв период от време. ЗЗ обаче предоставя
в компетентност на министъра на здравеопазването или на директора на РЗИ да определи
времето, през което лицата няма да имат
възможност да упражняват своите права,
макар в Конституцията да е предвидено, че
времевият диапазон следва да е уточнен със
закон, т. е. от Народното събрание.
Изложеното дотук относно нормата на
чл. 63, ал. 4 – 7 ЗЗ води несъмнено до извод,
че се предоставят права на орган на изпълнителната власт, каквито са министърът на
здравеопазването и директорът на РЗИ, и
така се нарушава принципът на разделение на
властите, прогласен в чл. 8 от Конституцията.
Противоконституционно е изпълнителната
власт да изземва правомощия на законодателната власт, която се упражнява от Народното
събрание.
Несериозно е да се приеме, че чрез прехвърляне на правомощия на Министерския
съвет при извънредна епидемична обстановка
(равносилно на извънредно положение) Народното събрание е целяло по-голяма оперативност и бързо вземане на решения, водещи
до ограничаване на правата на гражданите
за неопределено време, и то въз основа на
волята на две лица в държавата – министъра
на здравеопазването, вземащ политически решения по предложение на главния държавен
здравен инспектор, и на директор на РЗИ (на
централно или регионално ниво).
Както приема Конституционният съд в
решения № 2 от 2006 г. и № 8 от 2019 г., без
регулация държавата не би могла да изпълни
позитивните си задължения, за да гарантира
основните права, но всяка регулация, надхвърляща социалната потребност от това,
противоречи на логиката на основните права
като автономна сфера на индивида срещу
държавата. В този смисъл формалните констатации в една оценка на главния държавен
здравен инспектор, която би следвало да се
прави въз основа на широк кръг експертни
заключения, служи за основание и за не
обосновано широко поле за ограничаване на
основните права. Предвид мненията на известни медицински специалисти, представени
по настоящото конституционно дело, в случая
с COVID 19 не е направена и публикувана
оценката на епидемичния риск, въз основа
на която е обявена извънредна епидемична
обстановка, нито е ясно и точно поставена
целта на обявяване на извънредна епидемична
обстановка в края на първия месец, нито е
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оповестен анализ или отчет, т. е. собствена
медико-експертна оценка на национа лно
ниво, въз основа на която да се предприемат
следващи действия за удължаването є с още
един месец.
След като епидемията от COVID 19 e основанието за взетото решение от Народното
събрание за обявяване на извънредно положение в страната за времето от 13 март до 13 май
2020 г. и за този период е приет и проявил
своето действие нарочно приет закон, в който
са разписани изискваните от Конституцията
мерки и ограничения, правно неиздържано,
в разрез с посочените конституционни разпоредби и принципа на правовата държава е
последвалото отстъпление, намиращо проява
в атакуваните законови разпоредби в Закона
за здравето – при иначе аналогична обективна
картина на епидемията.
Ние не оспорваме необходимост та о т
приемане на адекватни мерки при наличие
на заплаха, застрашаваща живота и здравето
на гражданите – напротив, приемаме, че те
не само са необходими, но и задължителни,
но това не означава да се прави необоснован
компромис с цял набор основни човешки
права. Защото не е достатъчно в закона да съществува разпоредба, позволяваща оспорване
на заповед на министъра, която се оповестява
на сайта на Министерството на здравеопазването, или заповед на директора на РЗИ пред
административен съд, на две инстанции. Това
е само теоретична възможност, която в много
случаи практически не може да бъде проведена
до край. Тези заповеди не са индивидуални
административни актове и по силата на АПК
се ползват с предварително изпълнение, т. е.
оспорването не спира тяхното действие. А
самото времетраене на съдебната процедура
може да обезсмисли до голяма степен самото атакуване на акта, защото към датата на
постановяване на окончателен съдебен акт
заповедта може да е преустановила своето
действие, а съдебният контрол да се окаже
просто безпредметен, независимо от това, че
е наложил разходи, усилия и времеви ресурс
в тежест на жалбоподателя.
Не подлагаме на коментар ситуацията „при
извънредна епидемиологична обстановка“,
когато гражданите са поставени под задължителна изолация или задължителна карантина
и не могат да напуснат дома си, за да могат
да упражнят ефективно правата си чрез ангажиране на процесуален представител – адвокат, който да бъде упълномощен да изготви
необходимите документи по оспорването на
административния акт.
Несериозно е да се поддържа, че гражданите все пак разполагат с възможност да
ползват куриерски услуги за иницииране на
съдебни процедури, защото правото на защита
предполага познаване на съответната правна
материя и грамотно излагане на аргументи,
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а адвокатската дейност изисква упълномощаване лично от клиента чрез подписване на
съответните книжа. Не е за пренебрегване
и фактът, че електронно правосъдие липсва,
за да може в извънредна ситуация правата
на засегнатите граждани да бъдат максимално гарантирани не само „на хартия“, а и в
действителност.
Всеки баланс между сигурността и свободата ще налага определени ограничения – както
за сигурността, така и за свободата. Балансът
и компромисът са цената на демокрацията.
Само силна и стабилна демокрация може да
осигури защита правата на човека и само
демокрация, изградена на основи на правата
на човека, може да гарантира сигурността.
4. Правова държава и „извънредна епидемична
обстановка“.
Разглежданите разпоредби от Закона за
здравето нарушават принципите на правовата
държава съгласно чл. 4 от Конституцията.
В чл. 63, ал. 3 от Закона за здравето, за
да се обяви извънредна епидемиологична
обстановка при извършване на оценката от
главния държавен здравен инспектор, той
следва да констатира непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите от
заразна болест, посочена в чл. 61, ал. 1 ЗЗ.
Непосредствената опасност се презумира с
констатирането на някои от алтернативно
посочените в ал. 3 критерии, тя се очертава
като формална, основаваща се на констатации, без да се държи сметка за това как се
засягат животът и здравето на населението.
Законовите критерии в ал. 3 на оспорвания текст не служат за обстойна, обоснована
оценка на епидемичния риск от експерти, а
водят до механично обобщение въз основа
на предварително зададени от законодателя
констатации. Този неуместен законодателен
подход, очертаващ формална преценка по алтернативно изброени критерии, крие сериозен
риск от приемане, че е налице непосредствена опасност за живота и здравето, без да се
преценява съразмерност на ограниченията на
правата, правна последица от извънредната
епидемична обстановка. Нашето разбиране е,
че чл. 63, ал. 3 ЗЗ предвижда необосновано
широко поле за ограничаване на основните
права, което не съответства на принципа на
правовата държава. Необоримата законова
презумпция и „автоматизмът“, с който се
обявява извънредна епидемична обстановка,
не позволяват ефективна и реална преценка за
необходимостта от ограничаване на основните
права, поради което не може да се приложи
и принципът на съразмерност между задължението на държавата да гарантира живота
и здравето на гражданите и другите права,
които биха били ограничени по време на една
извънредна епидемична обстановка.
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В разпоредбата на чл. 63, ал. 3 ЗЗ законодателят не е предвидил абсолютно никакъв
ред за преценка на същността на заплахата,
нейните интензитет, непосредственост, времева продължителност, териториален обхват,
както и други обективни критерии, които да
послужат за отправна точка при вземане на
решение дали да се обяви извънредна епидемична обстановка и впоследствие да се
определят адекватни на опасността мерки,
които могат да постигнат легитимната цел,
закрепена в чл. 63, ал. 1 ЗЗ при минимално
възможно ограничаване на основни права и
свободи, гарантирани от Конституцията и
международното право.
Липсата на времеви граници, в рамките
на които може да се разпростре извънредната
епидемична обстановка, противоречи на изискването за правна сигурност като формален
елемент на правовата държава. А и в противоречие с принципите на правовата държава
в чл. 63, ал. 5 и 6 ЗЗ са посочени само някои
противоепидемични мерки, без същите да са
изброени изчерпателно, като тази непредвидимост създава не само правна несигурност,
но и невъзможност да се извърши преценка
за съответствие на мерките с целите, към
които са насочени (с оглед тяхната пропорционалност), и липса на дискриминация при
прилагането.
След като заболяванията, при наличието на
които може да се обяви извънредна епидемична
обстановка, са изчерпателно изброени в чл. 61,
ал. 1 ЗЗ, би могло, след като са ясни техните
основни характеристики (начин и пътища за
предаване на заразата, инкубационен период,
локализация на причинителя), да се посочат
ясно и точно в закона видовете противоепидемични мерки, които могат да бъдат взети.
Недопустимо е според нас на орган на
изпълнителната власт да бъде дадено право
във всеки един момент, по свое усмотрение,
без да са налице ясни законодателни граници и рамки, да може да обяви „извънредна
епидемична обстановка“ и да предприема
противоепидемични мерки, доверявайки се
единствено на становище на главния държавен
здравен инспектор и политическо решение на
министър, който може и да няма медицинско образование, с което да постави лица,
пребиваващи на територията на страната, в
ситуация, в която да не могат да упражняват
основните си права.
Въз основа на изложеното приемаме, че
Конституционният съд следваше да обяви за
противоконституционни атакуваните разпоредби от Закона за здравето поради противоречие с чл. 84, т. 12 във връзка с чл. 57, ал. 3,
чл. 4 и чл. 8 от Конституцията.
Конституционни съдии:
Таня Райковска
Атанас Семов
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на съдията Георги Ангелов
по конституционно дело № 7 от 2020 г.
Намирам оспорването за частично основателно.
За да се провери основното твърдение в
него – за равнозначност между конституционното понятие „извънредно положение“ и законовото „извънредна епидемична обстановка“,
те трябва да се съпоставят. Съдържанието на
понятията може да се разкрие чрез прекия
им езиков анализ (граматическо тълкуване)
и контекстуално – чрез връзката им в изречението и с останалите норми (логическо в
широкия смисъл тълкуване). Конституцията
и законите регулират обществени отношения,
затова понятията трябва да се преценяват като
относими към общественото.
I. Конституцията не дава определение на
използваното от нея понятие „извънредно
положение“.
1. Тя казва кой може да го обяви. Това са
Народното събрание (чл. 84, т. 12) или когато
то не заседава, президентът, в които случаи
то се свиква незабавно, за да се произнесе по
решението (чл. 100, ал. 5).
2. Не казва кога може да се обяви. Единственият възможен отговор на този въпрос е
през съдържанието на самото понятие.
3. „Положение“ може да се оп редел и
като състояние на обществото, обусловено
от обстоятелства. „Извънредно“ означава
изключително, особено, вън от нормалното.
Съчетано, „извънредно положение“ е такова
състояние на обществото, което е обусловено
от изключителни, особени, вън от нормалните
обстоятелства. Причината за обстоятелствата
не е от значение. Тя може да е както природна,
така и човешка. Така се отговаря и кога може
да се обяви извънредно положение – когато
такива обстоятелства са налице.
4. Текстът, чрез който могат да се правят
още изводи за съдържанието на понятието,
е цялото изречение на чл. 57, ал. 3 от Конституцията. Това е единственият текст в нея,
в който са уредени последиците (извън тези
за срока на пълномощията на Народното
събрание – чл. 64, ал. 2) от извънредното
положение.
5. Според чл. 57, ал. 3 от Конституцията,
извънредното положение може да е основание за временно ограничаване със закон на
упражняването на отделни права на гражданите, без посочените като неограничими
(абсолютни) права. Става дума за всички
уредени от Конституцията, затова и основни,
права, които нейният чл. 57, ал. 1 прогласява
за неотменими. Щом състоянието на обществото при извънредно положение може да
изисква ограничения, това състояние е силно
неблагоприятно.
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6. Като резултат от тълкуването: „извънредно положение“ по Конституцията е силно
неблагоприятно за обществото състояние,
обусловено от изключителни, особени, вън
от нормалните обстоятелства, което може да
е основание за временно ограничаване със
закон на упражняването на отделни неотменими основни права на гражданите, без тези,
посочени като неограничими.
II. Понятието „извънредна епидемична
обстановка“ има легално определение.
1. Според § 1, т. 45 от Закона за здравето
такава „е налице при бедствие, предизвикано
от заразна болест, което води до епидемично
разпространение с непосредствена опасност за
живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква
извършване на повече от обичайните дейности
по защита и опазване живота и здравето на
гражданите.“
2. Значението на думата „извънредно“ е вече
изясненото. „Бедствие“ е беда, зло, катастрофа,
които са с голям обхват. „Епидемия“ е широко разпространение на заразна болест. Тя е
причината за бедствието. „Опасност за живота
и здравето на гражданите“ сочи, че злото е
за обществото, защото само то се състои от
граждани.
3. „Извънредна епидемична обстановка“
следователно е силно неблагоприятно за обществото състояние, предизвикано от заразна
болест.
III. Съпоставката между така изяснените
конституционно и законово понятия ги поставя
в съотношението на род към вид. Извънредната
епидемична обстановка е частен случай на
извънредно положение, чиито всички белези
притежава, когато то е причинено от епидемична заразна болест.
Следователно обявяването на извънредна
епидемична обстановка върху цялата територия на страната или върху част от нея може
да стане само по реда на Конституцията – от
Народното събрание по предложение на президента или на Министерския съвет (чл. 84,
т. 12) или от президента, когато Народното
събрание не заседава (чл. 100, ал. 5 от нея).
Оттук:
IV. 1. а. Думите „с решение на Министерския
съвет“ в чл. 63, ал. 2 от Закона за здравето са
противоконституционни като противоречащи
на двата конституционни текста.
б. Без тях думите „по предложение на министъра на здравеопазването въз основа на
извършена от главния държавен здравен инспектор оценка на съществуващия епидемичен
риск“ също противоречат на тези текстове. Те
поставят под условие – предложението – безусловната конституционна компетентност.
в. В тази си част чл. 63, ал. 2 от Закона за
здравето трябваше да се обяви за противокон-
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ституционен. В останалата част („Извънредна
епидемична обстановка по ал. 1 се обявява
за определен период от време“) основания за
противоконституционност няма.
2. Член 63, ал. 3 от Закона за здравето
изброява изчерпателно случаите, при чието
наличие се счита, че има непосредствена
опасност за живота и здравето на гражданите – елемент от фактическия състав на
извънредната епидемична обстановка.
Член 84, т. 12, респ. чл. 100, ал. 5 от Конституцията, поставят решението за обявяване на извънредно положение, включително
поради епидемия, в зависимост от наличието на всякакви обстоятелства, стига те да
отговарят на белезите, посочени по-горе в
т. I, 3. Конкретизацията и изчерпателното
им посочване в закона ограничава конституционната компетентност. Член 63, ал. 3 от
Закона за здравето трябваше да се обяви за
противоконституционен.
3. Член 63, ал. 4 от Закона за здравето оправомощава изпълнителната власт в лицето
на министъра на здравеопазването да въвежда
„временни противоепидемични мерки“. Тези
мерки са административни актове, които при
липсата на разграничение могат да са както
индивидуални и общи, така и (както е на
практика) нормативни.
а. За първите два вида конституционна
пречка н яма. Подзаконовите нормативни
актове обаче се издават само въз основа и
в изпълнение на закона – чл. 114 от Конституцията. Законът трябва точно да отграничи
частта, в която преотстъпва законодателната
си компетентност на изпълнителната власт.
б. Такова отграничаване нормата не прави.
Тя е бланкетна както в хипотезата, така и в
диспозицията си.
Пред ложен ие т о на гла вн и я д ърж а вен
здрав ен инспектор е достатъчно, за да се
издаде административният акт (хипотезата). Критерии за самото предложение обаче
липсват. Липсва и законово определение на
„противоепидемична мярка“ (диспозицията).
Така съдържанието на мерките и когато те
са нормативни, е оставено на неограничената
преценка на изпълнителната власт.
Разпоредбата трябваше да се обяви за
противоконституционна като несъответна
на чл. 114, чл. 62, ал. 1, предл. 1 и чл. 8 във
връзка с чл. 4, ал. 1 от Конституцията.
4. Според чл. 63, ал. 5 от Закона за здравето „мерките по ал. 4 може да включват и
забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави“. Според
ал. 6 „Мерките по ал. 4 може да включват и
временно ограничаване придвижването на
територията на страната, както и временно
спиране или ограничаване на експлоатацията
или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или
услуги, предоставяни на гражданите.“
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а. Абсолютно право за влизане на територията на страната на граждани на други държави няма. Член 35, ал. 1 от Конституцията
пък позволява със закон да се ограничава
в интерес на народното здраве правото на
всеки да се придвижва по територията на
страната. Така двете ограничения биха могли
да са конституционосъобразни, ако не беше
препращането в тях към ал. 4 на същия член.
Нейната противоконституционност оставя
изреченията в разпоредбите без подлог, т. е.
без яснота кой налага ограниченията.
б. Това важи и за спирането или ограничаването на експлоатацията или режима на
работа на обекти с обществено предназначение
и/или други обекти или услуги. То ограничава
основното право на труд по чл. 48, ал. 1 от
Конституцията на работещите в обектите,
затова би могло да се извърши само от Народното събрание или от президента, ако то
не заседава.
Член 63, ал. 5 и 6 са противоконституционни поради неотстранимата си граматическа
и логическа връзка с противоконституционната разпоредба на чл. 63, ал. 4 от Закона за
здравето.
5. За чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето
важи съответно вече изложеното за чл. 63,
ал. 4 от закона.
V. В мотивите си решението употребява
понятието „конституционна диктатура“.
Това понятие е доктринерно. Значенията
му в доктрината са различни през различните
семантични полета (К. Шмит, Кл. Роситър, Дж.
Аагамбен, Е. Танчев, Ст. Попов, Ат. Славов
и много др.). Без изобщо да го разглеждам в
дълбочина, отбелязвам само следното.
1. Употребата му в решението на Конституционния съд го официализира и институционализира. Според решението извънредното
положение се определя като „конституционна
диктатура“ – временна и обратима трансформация на конституционния ред и своеобразното му привеждане в готовност за преодоляване на жизнена заплаха за обществото. Тя
е „преразпределението на властови функции
и правомощия (например предоставяне на
функции на органите по отбрана на страната,
присъщи на органите на Министерството на
вътрешните работи) и ограничаване упражняването на определени права и свободи с цел
неутрализиране и преодоляване на сериозна
външна или вътрешна заплаха за съществуването на държавата и обществото.“ Тази идея в
различни изкази присъства в цялото решение.
2. Действащата Конституция според решението „оставя уредбата относно конкретното
разместване на функциите и правомощията
на висшите държавни органи – Министерски
съвет, президент и Народно събрание … на
законово равнище.“ Това не е така.
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а. При извънредното положение Конституцията позволява единствено усилване, повече или по-малко рязко, на интензитета и
разширяване на обхвата на изпълнителната
власт чрез разместване или/и създаване на
нови нейни функции или органи, но само в
нейните собствени рамки по чл. 8. В нито един
свой текст тя не разрешава прехвърлянето
(трансфера) на правомощия между отделните разделени власти, включително между
законодателната и изпълнителната. Само в
рамките на изпълнителната власт, например,
не и извън тях, са увеличените правомощия
на президента в случай на война или военно
положение.
б. Поради това е конституционно, оттам
и законово недопустимо каквото и да е „разместване на функциите и правомощията на
висшите държавни органи – Министерски
съвет, президент и Народно събрание“, още
по-малко пък „трансформация на конституционния ред“, както счита решението.
3. В правен аспект при действащата Конституция „конституционната диктатура“ се състои
и може да се състои само в интензификация
на отделните видове власти, преди всичко на
изпълнителната власт. Това подчертаване в
решението беше особено необходимо, за да се
избегне огледалната рекурсия на многолетно
формирани диктаториални нагласи у част от
българското общество.
Конституционен съдия:
Георги Ангелов
5836

РЕШЕНИЕ № 12
от 30 юли 2020 г.

по конституционно дело № 1 от 2020 г.
Конституционният съд в състав: председател – Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа
в закрито заседание на 30 юли 2020 г. конституционно дело № 1/2020 г., докладвано от
съдия Мариана Карагьозова-Финкова.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 1 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано по искане на главния
прокурор на Република България за даване
на задъл ж ително т ълку ване на „нормата
на чл. 103 от Конституцията на Република
България“ по изложените в искането тълкувателни въпроси. В отговор на разпореждане
на съдията докладчик от 10 февруари 2020 г.
е направено писмено уточнение на петитума
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от вносителя на 14 февруари 2020 г., с което
се систематизират тълкувателните питания и
петитумът на искането гласи, както следва:
„Моля да постановите решение, с което
Конституционният съд да даде задължително
тълкуване на нормата на чл. 103 от Конституцията на Република България, като отговори
на въпросите:
1. Припокрива ли се по съдържание понятието „държавна измяна“, използвано в чл. 103,
ал. 1 от Конституцията, с престъпленията,
визирани в глава първа „Престъпления против
Републиката“, раздел I „Измяна“ от Особената
част на Наказателния кодекс?
2. Каква е разликата между използваните
в чл. 103, ал. 1 от Конституцията понятия
„държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“ като основания за ангажиране на
отговорността на президента и вицепрезидента
за действия, извършени при изпълнение на
техните функции?
3. Понятията „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“, използвани в чл. 103,
ал. 1 от Конституцията, включват ли в съдържанието си и извършване на престъпления
извън съставите на глава първа „Престъпления
против Републиката“ от Наказателния кодекс?
4. Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103,
ал. 4 от Конституцията, ограничава ли се
само до действия с процесуален характер?
5. Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103,
ал. 4 от Конституцията, включва ли забрана
да бъде образувано наказателно производство,
когато се открият данни за евентуална престъпна дейност на президента и вицепрезидента?
6. Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103,
ал. 4 от Конституцията, означава ли забрана
за извършване на действия с процесуален
характер по вече образувано наказателно
производство, по което се разкрият данни за
престъпна дейност на президента или вицепрезидента?“
Искането на главния прокурор е организирано в две части. В първата част са очертани
конституционноправните проблеми, които
според вносителя поставят разпоредбите на
чл. 103, ал. 1 и 4 от Основния закон. Главният
прокурор посочва, че лаконично формулирана
разпоредбата на чл. 103, ал. 1 не позволява
еднозначен отговор на въпросите, поставени в
искането относно съдържанието и обхвата на
понятията „държавна измяна“ и „нарушение
на Конституцията“. По отношение на употребената в чл. 103, ал. 4 от Основния закон
конструкция – „наказателно преследване“,
вносителят посочва, че Конституционният
съд при изясняването на израза „възбуждане на наказателно преследване“ в чл. 70 от

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

Конституцията (Решение № 10 от 1992 г.)
се позовава на неговата употреба в наказателното и наказателнопроцесуалното право,
действащо към момента на постановяването
на посоченото тълкувателно решение (Наказателно-процесуален кодекс (НПК) от 1974 г.,
отменен). Предвид промените в действащия
Наказателнопроцесуален кодекс (обн., ДВ,
бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 29.04.2006 г.),
и по-конкретно – промяната от 2017 г. (обн.,
ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 5.11.2017 г.),
се пораждат и поставените в искането тълкувателни питания, относими към чл. 103,
ал. 4 от Конституцията. Във втората част от
искането вносителят изразява становището
си по поставените тълкувателни въпроси и
привежда съответните доводи. Подкрепена е
тезата, че понятието „държавна измяна“ визира
„осъществен престъпен състав на престъпленията, визирани в раздел I „Измяна“, глава
първа „Престъпления против Републиката“
от Особената част на Наказателния кодекс“.
Приема се, че понятието „нарушение на Конституцията“ включва „преките нарушения на
конституционни разпоредби, които президентът, респ. вицепрезидентът, би могъл да извърши при упражняване на правомощията си, а
така също и извършването на престъпления.“
Главният прокурор счита, че е допустимо
извършването на проверка за установяване
данни за осъществено от президента, респ.
вицепрезидента, прест ъпление и поставя
предпроцесуалната дейност, предхождаща образуването на досъдебно производство, извън
конструкцията „възбуждане на наказателно
преследване“. Изразено е виждането, че образувано досъдебно производство, в хода на което
се установи относимост на президента, респ.
вицепрезидента, към престъпление, трябва
да бъде спряно. Според вносителя съдържанието на израза „възбуждане на наказателно
преследване“ следва да се разбира „съобразно
действащата наказателнопроцесуална уредба“
като привличане в качеството на обвиняем.
От една страна, в искането се поддържа, че
привличането е ограничено по силата на
конституционната забрана по отношение на
президента, респ. вицепрезидента. От друга
страна – че „образуването и воденето на производство за разследване на престъпление,
извършено от тях, или воденето на производство, в което впоследствие е установено, че
престъпление, което се разследва, е извършено
от президента, респ. вицепрезидента, следва
да се приеме като попадащо извън конституционната забрана.“
Конституционният съд с определение по
допустимост от 10 март 2020 г. е приел да
разгледа по същество искането на главния
прок у рор за задъл ж ително т ълк у ване на
„нормата на чл. 103 от Конституцията на
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Република България“ по посочените по-горе
тълкувателни въпроси. Със същото определение съдът е конституирал като заинтересувани
институции в производството: президента на
Република България, Народното събрание,
Министерския съвет, министъра на правосъдието, Върховния касационен съд, Върховния
административен съд, Висшия съдебен съвет,
омбудсмана и Висшия адвокатски съвет.
Покани да предложат становища по делото
са отправени до следните неправителствени
организации: Съюза на юристите в България,
Съюза на съдиите в България, Асоциацията
на българските административни съдии, Българската съдийска асоциация, Асоциацията на
прокурорите в България, Камарата на следователите в България, фондация „Български
адвокати за правата на човека“.
Покана да предложат писмено правно
мнение е отправена до следните изявени
специалисти: проф. дюн Георги Близнашки,
проф. дюн Георги Митов, проф. дюн Лазар
Груев, проф. дюн Маргарита Чинова, проф.
дюн Румен Марков, проф. д-р Гергана Маринова, проф. д-р Емилия Друмева, проф.
д-р Момяна Гунева, проф. д-р Пенчо Пенев,
проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Пламен
Панайотов, проф. д-р Румен Владимиров,
проф. д-р Снежана Начева, доц. д-р Екатерина Салкова, доц. д-р Наталия Киселова и
д-р Ивайло Цонков.
В изпълнение на предоставената им възможност писмени становища и правни мнения
са представили: президентът на Република
България, министърът на правосъдието, Върховният касационен съд, Висшият адвокатски съвет, Съюзът на юристите в България,
Асоциацията на прокурорите в България,
фондация „Български адвокати за правата на
човека“, проф. д-р Момяна Гунева и доц. д-р
Наталия Киселова.
В становището на президента на Република
България по съществото на въпросите в тълкувателното питане се поддържа, че „както
понятието „държавна измяна“, така и понятието „нарушение на Конституцията“ не могат
да се отъждествяват с конкретни престъпления по Наказателния кодекс (НК), защото в
текста на чл. 103, ал. 1 и 3 от Конституцията
те присъстват като състави на политическа
отговорност; като основания за прекратяване
на пълномощията на президента „държавната
измяна“ и „нарушение на Конституцията“ ще
разкриват такива нарушения при изпълнение
на функциите му, които са несъвместими с
неговия конституционен мандат като държавен глава и ще бъдат санкционирани с
неговото прекратяване. Изразено е мнението,
че критериите за разграничение между използваните в чл. 103, ал. 1 от Конституцията
понятия „държавна измяна“ и „нарушение

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

на Конституцията“ като основания за ангажиране на отговорността на президента са в
преценката на самия Конституционен съд, в
хода на конкретното производство по чл. 103,
ал. 1 – 3 от Конституцията. Приема се, че изразът „не може да бъде възбудено наказателно
преследване“ (чл. 103, ал. 4) поставя преграда
пред онези действия, които засягат личната и
политическата свобода на държавния глава,
необходима да осъществява конституционните си правомощия съобразно функциите и
задачите, възложени му от Конституцията, и
че конституционната забрана за задържане
и възбуждане на наказателно преследване се
прилага независимо от развитието на законовите правила в наказателнопроцесуалното
право.
Според министъра на правосъдието понятието „държавна измяна“, използвано в чл. 103
от Конституцията, следва да се разбира в
смисъла на престъпление, посочено в глава
първа „Престъпления против Републиката“,
раздел I „Измяна“ от Особената част на НК;
под понятието „нарушение на Конституцията“
следва да се разбират преките нарушения на
конституционни разпоредби, които президентът, респ. вицепрезидентът, би могъл да
извърши при упражняване на правомощията
си, а така също и извършването на престъпления. Поддържа се, че нарушаването на
обикновените закони съставлява едновременно и „нарушение на Конституцията“ по
чл. 103, ал. 1 от същата. Аргументирано е, че
„възбуждането на наказателно преследване“
следва да се тълкува в съответствие с действащата нормативна уредба в наказателното и
наказателнопроцесуалното право и съответно – да се приеме като такова „привличането
в качеството на обвиняем“. В становището
образуването и воденето на производство за
разследване на престъпление, извършено от
президента, респ. вицепрезидента, или воденето на производство, в което впоследствие
е установено, че престъплението, което се
разследва, е извършено от тях, следва да се
приеме като попадащо извън конституционната забрана. При образувано досъдебно
производство, в хода на което се установи
относимост на президента или вицепрезидента към престъпление, се приема, че в този
случай досъдебното производство следва да
бъде спряно.
Върховният касационен съд (ВКС), наказателна колеги я, счита, че искането е
недопустимо, но изразява съображения по
поставените в него тълкувателни въпроси.
Поддържа, че: „понятието „държавна измяна“
не се припокрива с престъпленията по раздел I
„Измяна“ на глава I от Особената част на
НК, които биха могли да бъдат извършени от
президента (вицепрезидента) при изпълнение
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на функциите му“; „понятието „нарушение на
Конституцията“ е по-широко от понятието
„държавна измяна“, но последното включва
и възможност за търсене на наказателна
отговорност. Приема, че под „нарушение на
Конституцията“ следва да се разбират различни действия на държавния глава, които
нарушават конституционни норми, но не осъществяват „държавна измяна“ и е основание
само за политическа отговорност; преценката
за действията, с които е извършено нарушението, се прави конкретно от Конституционния
съд при повдигнато обвинение от Народното
събрание. Понятието „държавна измяна“ според ВКС включва единствено престъпленията
измяна и предателство по смисъла на глава I
от Особената част на НК.“ ВКС поддържа,
че „Понятието „възбуждане на наказателно
преследване“ следва да се разбира като абсолютна пречка както за започване на досъдебно
производство и провеждане на разследване,
така и за извършване на извънроцесуални
действия, насочени към събиране на информация за действия, сочещи на извършено
престъпление“ и се позовава на тълкуването
на понятието в Решение № 10 от 27.07.1992 г. на
Конституционния съд. Приема, че „тълкуване
на обсъжданото понятие в тесния смисъл като
„привличане в качеството на обвиняем“ би
създало предпоставки за нарушаване на личната и политическата свобода на президента
(вицепрезидента) и би влязло в противоречие
с вложения от конституционния законодател
смисъл в заложената наказателна неприкосновеност на държавния глава в нормата на
чл. 103, ал. 4 от Конституцията“.
Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) намира
искането за недопустимо. По същество на
искането приема, че „държавна измяна“ не
се припокрива с престъпленията, визирани в
глава първа „Престъпления против Републиката“, раздел I „Измяна“ от Особената част на
НК. ВАдвС отхвърля аргумента в искането за
пълно отъждествяване на конституционното
основание за търсене на политическа отговорност за „държавна измяна“ и предпоставките
за възникване на наказателна отговорност за
престъпленията по раздел I на глава първа
от Особената част на НК. По отношение понятието „нарушение на Конституцията“ по
смисъла на чл. 103, ал. 1 от Конституцията
ВАдвС приема, че то обхваща и понятието
„държавна измяна“ и че в съдържанието и на
двете понятия не се включват никакви престъпни състави. ВАдвС счита за недопустимо
да се даде буквален отговор на последните
три въпроса, защото тълкуването по тях ще
бъде казуистично, а не принципно и трайно
и няма да бъде постигната целта, преследвана с абстрактното тълкуване. Според ВАдвС
„адресати на забраната“ по чл. 103, ал. 4 от
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Конституцията са всички държавни органи,
овластени да започват и провеждат правно регулираната дейност по разкриване и доказване
на престъпленията, както и по установяване
на виновните. Приема, че при установяване
на данни за участие на действащия президент или вицепрезидент в осъществяването
на престъпно посегателство спрямо тях не
може да започне дейност по разкриване и
доказване на престъплението, а когато данните за съпричастието им са установени след
започването на такава дейност, развитието на
процедурата не може да продължи, докато не
бъде прекратен техният мандат.
Съюзът на юристите в България (СЮБ)
поддържа, че „държавната измяна“ може да
се извърши, като се измени или се направи
опит да се измени формата на държавното
устройство или държавното управление и
само в отделни случаи държавната измяна
може да бъде основание за търсене на наказателна отговорност, когато деянията, чрез
които се осъществява, съдържат и криминален елемент. Нарушението на Конституцията
обхваща всички останали случаи, в които на
президента може да бъде търсена отговорност
извън случаите на извършено от него или от
вицепрезидента престъпление „измяна“. Освен
престъпление нарушението на Конституцията
може да е друго действие или бездействие,
което не е престъпление. От друга страна,
се приема, че не всяко престъпление е нарушение на Конституцията по смисъла на
чл. 103, ал. 1 от Конституцията. СЮБ счита,
че възможността за провеждане на наказателно преследване срещу президента и вицепрезидента се „възобновява след отпадане
на техния имунитет, ако не са налице други
пречки за това, което може да се осъществи
чрез привличане като обвиняем на лицето,
което вече няма имунитет“. Приема се, че
началото на наказателното преследване съвпада с момента на привличане на лицата към
наказателна отговорност.
В становището на фондация „Български
адвокати за правата на човека“ (БАПЧ) се
подържа, че текстът на чл. 103 от Конституцията относно неотговорността на президента
и вицепрезидента за действия, извършени при
изпълнение на функциите им е ясен и категоричен и не се нуждае от тълкуване. Изразява
се мнение, че трябва да бъде направено ясно и
категорично разграничение на политическия
характер на деянията „държавна измяна и
нарушаване на Конституцията“ по смисъла на
чл. 103, ал. 1 от Конституцията и предвидената
процедура за отстраняване на президента и
вицепрезидента спрямо установените в НК,
наказуеми по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. Подчертава се необходимостта
тълкуването на понятията „държавна измя-
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на“ и „нарушение на Конституцията“ като
конституционни понятия да бъде автономно.
Излага се, че детайлното конкретизиране на
съдържанието им би довело до засягане на
правомощието и автономната преценка на Народното събрание и изземване на функции от
страна на Конституционния съд. Според БАПЧ
срещу действащ президент и вицепрезидент не
могат да бъдат насочвани действия, независимо
дали са процесуални или извънпроцесуални,
които съдържат елемент на принуда или нарушаване на лична неприкосновеност и са в
резултат на подозрение или предположение,
че същите са извършили престъпление.
В становището на Асоциацията на прокурорите в България (АПБ) се поддържа разбирането, че понятието „държавна измяна“
не съответства по съдържание на измяната
като престъпление по НК. Посочва се, че основанието „държавна измяна“ не се покрива
по съдържание с основанието „нарушение на
Конституцията“. АПБ счита, че нарушението
на законите на Република България, в т. ч. и
на международните актове, би следвало да се
разглежда като нарушение на Конституцията.
Приема, че нарушаването на Конституцията
може да се изрази в престъпление, но може
да бъде и друго действие или бездействие,
което не е престъпление. Не всяко престъпление обаче е и нарушение на Конституцията
по смисъла на чл. 103, ал. 1. Според АПБ
пон ятието „наказателно преследване“ по
смисъла на чл. 103, ал. 4 от КРБ съответства
на понятието „привличане на обвиняем“ по
смисъла на чл. 219 от НПК, респ. понятието
„възбуждане на наказателно преследване“ по
смисъла 103, ал. 4 от Конституцията съответства на понятието повдигане на обвинение
в досъдебното производство по смисъла на
Наказателнопроцесуалния кодекс и единствено
при наличието на достатъчно доказателства за
привличане като обвиняем ще има основание
за приложение на процедурата по чл. 103, ал. 2
и 3 от КРБ, като до този момент президентът
и вицепрезидентът не са защитени от своя
имунитет, защото спрямо тях не се провежда
наказателно преследване. Асоциацията счита, че когато деецът е с имунитет, преди да
е привлечен като обвиняем, производството
се спира.
Проф. д-р Момяна Гунева аргументира
разбирането, че съдържанието на понятието
„държавна измяна“ по чл. 103, ал. 1 от Конституцията не е тъждествено със съдържанието
на понятието „измяна“ по смисъла на раздел I
на глава първа от Особената част на НК и в
обхвата на конституционното понятие попадат
и други престъпления по глава първа на същия
закон. Поддържа се, че с изключение на хипотезата, уредена в чл. 95 от НК, действията,
които засягат държавата и които биха могли
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да бъдат осъществени от държавния глава, се
намират по-скоро в раздел II – „Предателство
и шпионство“ – чл. 98, 102, 103, 104. Приема се,
че понятието „нарушение на Конституцията“
е много по-широко от понятието „държавна
измяна“. Поведението, което може да бъде
квалифицирано като „нарушение на Конституцията“, включва както деяния, които може
да дадат основания за търсене на наказателна
отговорност, така и такива, които поставят
въпроса за политическата или моралната
пригодност на държавния глава да изпълнява
функциите – основание за политическа отговорност. Проф. д-р Момяна Гунева счита, че
„понятието „държавна измяна“ включва само
престъпления по глава първа от Особената част
на НК, докато „нарушение на Конституцията“
като самостоятелно основание за търсене
на отговорност от президента или вицепрезидента може да се изрази в осъществяване
на състав на престъпление и по други глави
от Особената част на Наказателния кодекс“.
Защитено е разбирането, че имунитетът не е
основание за отказ да се образува наказателно
производство и че „стриктното прилагане на
разпоредбите на Наказателно-процесуалния
кодекс изисква да се образува наказателно
производство и без да се повдига обвинение срещу президента или вицепрезидента,
производството да бъде спряно“. Приема,
че забраната да се извършват процесуални
действия по вече образувано производство
спрямо лице с имунитет би следвало да се
отнася само до това лице, но не и до други
процесуални действия, които не изискват
неговото лично участие.
Според доц. д-р Наталия Киселова искането
отправено от главния прокурор е недопустимо
в частта относно първи и втори тълкувателни
въпроси. По същество на направеното искане
се поддържа, че по съдържание понятието
„държавна измяна“, използвано в чл. 103, ал. 1
от Конституцията, се припокрива с престъпленията, визирани в глава първа „Престъпления
против Републиката“, раздел I „Измяна“ от
Особената част на НК – „държавната измяна“
е престъпление по смисъла на НК. Подчертава се, че „нарушение на Конституцията“
не предполага задължително поведението
на президента, респ. вицепрезидента, да има
белезите на престъпление, докато „държавна
измяна“ е престъпление от общ характер,
извършено от особен субект и има специална антидържавна цел. В правното мнение се
приема, че понятията „държавна измяна“ и
„нарушение на Конституцията“ не включват в
съдържанието си нито извършване на престъпления извън съставите на раздел I „Измяна“,
нито престъпни състави извън глава първа
„Престъпления против Републиката“ от НК.
По отношение на израза „не може да бъде
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възбудено наказателно преследване“ в чл. 103,
ал. 4 от Конституцията се изразява виждането,
че докато заема длъжността президент, респ.
вицепрезидент, срещу такова лице надлежните
органи не образуват предварително производство и не предприемат следствени действия за
извършено от него престъпление. По време
на мандата е налице абсолютна пречка за
предприемане и извършване на процесуални
действия за привличане към наказателна
отговорност, както и абсолютна пречка за
извършване на други действия с процесуален
характер по вече образувано наказателно
производство, по което се разкрият данни за
престъпна дейност на президента или вицепрезидента.
Конституционният съд, като обсъди доводите и съображенията за задължително
тълкуване на „нормата на чл. 103 от Конституцията“ във връзка с тълкувателните
въпроси в искането на главния прокурор на
Република България, изразените становища
от институциите, от поканените неправителствени организации и представените по делото
писмени правни мнения, за да се произнесе,
взе предвид следното:
Разглеждани в тяхното единство, общата
формулировка на направеното искане – да се
даде задължително тълкуване на „нормата
на чл. 103 от Конституцията“, приведените
доводи за необходимостта от тълкуването,
тълкувателните въпроси и поддържаното от
вносителя разбиране за смисъла на посочените в тях конституционни понятия и изрази
са ориентир за контекста, в който следва да
бъде направено тълкуването: има се предвид единният нормен комплекс на чл. 103 с
обхванатите от него конституционноправни
институти и понятия в тяхното съотнасяне,
очертаващи имунитета на президента и вицепрезидента, в рамките на който се вписва
наказателноправният статус на държавния
глава, чието изясняване в действителност се
иска с поставените тълкувателни въпроси.
Конституционният съд отбелязва, че настоящото производство е на основание чл. 149,
ал. 1, т. 1 от Конституцията – абстрактно
тълкуване на конституционните норми, а не
произнасяне по т. 8 от същата конституционна
разпоредба – за конкретна преценка и установяване наличието на „държавна измяна“ или
„нарушение на Конституцията“ по повдигнато
пред него обвинение от Народното събрание
срещу президента или вицепрезидента. В това
производство по тълкуване Конституционният
съд нито е необходимо, нито е възможно да
посочи изчерпателно конкретните хипотези на
реализиране на „държавна измяна“ или „нарушение на Конституцията“. Напълно възможно
е обаче от смисъла на комплекса от правни
норми в чл. 103 в контекста на конституцион-
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ните принципи и ценности да бъде изведена
конституционната рамка на имунитета и да
бъде изяснен вписващия се в нея наказателноправен статус на държавния глава.
При така очертания контекст на искането
Конституционният съд намира за уместно да
направи някои уточнения относно конституционно установения режим на отговорност
на президента и вицепрезидента, необходими
като основа за разсъжденията по конкретните
тълкувателни въпроси, поставени в искането.
В мотивите наред с „президент“ се използват
и термините „държавен глава“ и „държавен
глава в Републиката“. Предвид това, че съдържащите се в чл. 103 от Конституцията
разпоредби визират едновременно президента
и вицепрезидента на Република България,
всички разсъж дени я и изводи направени
по отношение на президента във връзка с
поставените тълкувателни въпроси, без да
се назовава институтът „вицепрезидент“ непрекъснато, са относими и към него, освен
ако не са направени налагащи се уточнения.
Конституционният съд подчертава, че в
настоящото тълкуване се ръководи от констит уционно установеното положение, че
Конституцията е върховния закон на страната
и фундамент на цялата правна система. Тя не
може да бъде изпреварвана и ръководена в
своя смисъл от законодателните разрешения
и те не са определящи за смисъла на нейните
разпоредби.
I. Относно конституционната функция на
президента на Република България.
Разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от Конституцията определя като основна конституционна
функция на българския президент да бъде
държавен глава и веднага посочва нейните
водещи измерения: „Той олицетворява единството на нацията и представлява Република
България в меж дународните отношения.“
Макар и пестелив, изказът на конституционния законодател има дълбок смисъл, който
се разкрива във връзка с всички останали
конституционни разпоредби, относими към
президентската институция в контекста на
възприетата републиканска парламентарна
форма на управление. Прекият избор от народа
(чл. 93, ал. 1 от Конституцията) придава сила,
автономност и независимост на президента
да има и да упражнява реална власт. В българския конституционен модел президентът
допринася за умереност и непрекъсваемост
в държавното управление, ориентирано към
дългосрочните цели на държавата, и се проявява като възпиращ фактор и коректив на
правителствените политически решения. Чрез
изградената от конституционния законодател
конструкция на поделяне на изпълнителната власт между него и правителството, при
запазена самостоятелност и независимост за
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всяка от институциите, президентът осезаемо
присъства в механизма на властване. С това
конституционно разрешение Република България се присъединява към утвърждаващата се
през последните почти четири десетилетия в
повече от половината републики в Европейския
съюз, включително и от Централна и Източна
Европа, конституционна практика. Властта на
президента е главно в сферата на националната
сигурност, отбраната и външната политика.
Той обаче не е участник в текущото управление, а действа като представител на нацията,
изразявайки нейното единство и достойнство.
Като отстоява държавността, президентът
осъществява функция по поддържане на конституционния властови баланс и гарантиране
на стабилност в управлението, за което му е
предоставена от Основния закон необходимата
и подходящата дискреционна власт.
Без да навлиза в анализ на функциите – задачите и правомощията на президента, Конституционният съд подчертава, че водещо за
позицията на президента като държавен глава
в българския конституционен модел е, че той
представлява легитимният конституционен
авторитет на държавата вътре и извън нея.
Това, да бъде въплъщение и да изразява и
отстоява националната идентичност, ценности
и стремежи, континуитета на държавата, е
смисълът, заложен в конституционната функция на президента по чл. 92, ал. 1 (Решение
на Конституционния съд № 25 от 1995 г. и
становища на съдиите П. Пенев и Ал. Арабаджиев относно смисъла на чл. 92, ал. 1,
че президентът „олицетворява единството
на нацията“). Тази функция се отличава със
своята непрекъсваемост, което има опора в
редица конституционни разпоредби – чл. 93,
ал. 5, чл. 97, ал. 3 и 4, чл. 99 от Конституцията,
и означава, че конституционно възложеното
задължава да бъде изпълнявано последователно и непрекъснато в рамките на определения
петгодишен президентски мандат. Със своя
авторитет тази функция определя облика
на институцията „президент“ в българския
конституционен модел. Тя означава също, че
президентът трябва винаги да действа така,
както нацията изисква, и неговият пряк избор
легитимира това. В цялото си поведение той
следва да се ръководи от идеята, вложена от
конституционния законодател в чл. 92, ал. 1
от Основния закон, за единение на нацията
и укрепване на държавността, която е несъвместима с такива действия на президента,
които уронват техния престиж, злепоставят
ги и рушат държавността.
II. Относно им у ни тета на п рези ден та
на Република България; конституционната
конструкция „не може да бъде възбудено наказателно преследване“ по чл. 103, ал. 4 от
Основния закон.

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

Високият авторитет на президентската
институция предполага и изисква солидна
защита. Конституцията изгражда механизъм
за защита на автономията и независимостта
на президента и имунитетът е съществена част
от него. Комплексът от норми на чл. 103 от
Конституцията, като най-напред установява
утвърденото конституционно положение относно института „държавен глава“ с формулировката „президентът и вицепрезидентът
не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции“, е
насочен да уреди в своята цялост режима на
отговорност на държавния глава на Република
България. Конституционният законодател е
намерил принципно балансирано разрешение
на двете еднакво съществени опасения в
модерните демократични системи в контек
ста на възприетата парламентарна форма на
държавно управление: от една страна, да се
избегне приравняване с отговорността на
изпълнителната власт, каквато отговорност
би препятствала нормалното осъществяване
на уникалната функция на държавния глава в
служба на публичния интерес, излагайки го на
непропорционална на тази функция намеса на
съдебната власт, а от друга, да не се допусне
той да се ползва с безнаказаност, правна или
фактическа, еднакво принципно нетърпимо
положение, което гражданите в демократичното общество и правовата държава също
така не биха подкрепили. Водещо значение
в конституционния режим на отговорност
на президента има неговата конституционна
функция, която по своята уникалност може
подходящо да се определи като негова мисия – да бъде въплъщение на и да изразява и
отстоява националната идентичност, ценности
и стремежи и континуитета на държавата. Президентът е преди всичко институция, която има
най-висок авторитет в държавата, обусловен
от авторитетността на тази негова функция.
Функцията на институцията „президент“ е
опората на цялата конструкция на режима на
неговата отговорност. Непрекъсваемостта е
нейната определяща характеристика и от нея
произтича изискването за особена стабилност
на институцията. Такова е и разбирането на
конституционния законодател, намерило израз в разпоредбите на чл. 93, ал. 5 (относно
сроковете за произвеждане на избор за нов
президент) и чл. 97, ал. 3 и 4 от Конституцията (относно встъпването на вицепрезидента
в длъжността на президента или ако първото
не е възможно, осъществяването на неговите
правомощия от председателя на Народното
събрание при предсрочно прекратяване на
мандата му на основанията, посочени в ал. 1
на чл. 97 от Основния закон). Подходящият
и надежден институт да спре възможна злоупотреба или други способи на неправомерно
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препятстване на тази авторитетна функция
в държавата е имунитетът. Модерното разрешение за имунитета на държавния глава в
една парламентарна република се основава
на разграничаването на имунитета, насочен
да защити институцията, нейното предназначение в държавата и неприкосновеността на
личността на държавния глава като титуляр
на тази роля на институцията, и се вписва
изцяло в републиканската идея, която изключва всякаква абсолютна власт – както на
парламента, така и на държавния глава – и
се основава на концепцията за ограничено
управление и разделението на властите.
Функционалният имунитет и този, свързан
пряко с личността на титуляря на функцията, са присъщи на системата за защита на
заемащите висши държавни длъжности и се
конкретизират по различен начин в зависимост
от тяхната позиция в държавната конструкция (в Решение № 10 от 1992 г. Конституционният съд разграничава материалноправно
и процесуално измерение на имунитета на
народните представители). Докато първият
вид имунитет (разбиран като относим към
политическата отговорност на президента) има
за цел да защити функцията на институцията,
вторият защитава реалното упражняване на
тази функция. Защитата, която дава функционалният имунитет, е перманентна – той
брани функцията на държавен глава, която е
непрекъсваема. Функционалният имунитет се
проектира в неотговорността на лицето, титуляр на функцията, но не по един абсолютен
начин – неотговорността на държавния глава
в една република не е нито генерална, нито
абсолютна. В този смисъл е и разрешението,
което дава конституционният законодател в
чл. 103, ал. 1 от Конституцията. Защитата
не е генерална, тъй като е изрично отнесена
към „действията, извършени (от президента)
при изпълнение на своите функции“ и следователно за действията „външни“ на функци
ите – извършени преди заемане на тази висша
държавна длъжност или извършени, макар и
по време на нейното заемане, но несвързани
с изпълнението на функциите – правилото
за неотговорност не е приложимо. Защитата
не е абсолютна, защото дори и действията
да са извършени при изпълнение на неговите функции, ако те осъществяват „държавна
измяна“ или „нарушение на Конституцията“,
както предвижда чл. 103, ал. 1, втората част
на изречението, те също така са изключени
от обхвата на защитата.
Имунитетът по отношение на личността – неприкосновеността, има за цел да защити
изпълнението на функцията и е свързан с
личността на президента. По своето естество той е временен и не може да бъде „снет“,
защото се основава на политическия мандат
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едно определено лице да бъде титуляр на
непрекъсваема по природата си функция, с
отпадането на който мандат автоматично
прекратява ефекта си. Този им у нитет се
конкретизира чрез една процесуална привилегия – наказателна неприкосновеност, за да се
възпрепятства конституционно недопустима
интервенция на съдебната власт по време на
мандата на президента.
Разрешението, възприето от конституционния законодател, е, че неприкосновеността
на президента се проектира в забраната за
ангажиране на наказателната юрисдикция на
държавата срещу него по време на мандата
му, и по-конкретно – в забрана за задържане
и за възбуждане на наказателно преследване,
изрично установена в чл. 103, ал. 4 от Конституцията. С края на мандата лицето – титуляр
на функцията, загубва това си качество и заедно
с това защитата, която неприкосновеността му
предоставя, и като всеки друг гражданин може
да бъде субект на наказателна отговорност. По
естеството си имунитетът в личностен план
(неприкосновеността) е временен, но той се
отнася до всички действия на президента и по
изпълнение на функциите и предоставените
му правомощия, и до тези, които са „външни“
за функциите – забраната в чл. 103, ал. 4 от
Конституцията се разпростира върху всички
тях. Поради това съществува риск давностните
срокове за някои видове престъпни деяния,
ако такива са осъществени с действия на
президента (особено при избиране веднага за
втори мандат, при което положение в съответствие с чл. 95, ал. 1 във връзка с чл. 93, ал. 1
от Конституцията този срок на пълномощия
компактно е десет години), междувременно
да изтекат. Независимо от това важното е да
бъде осигурена личностна защита на титуляря
на функцията на един държавен глава, докато
той има това качество.
Съдът подчертава, че функционалният
имунитет, бранейки публичната значимост
на президента като институция, която не
може да бъде допуснато да бъде засегната,
препятства снемането на неговия личностен
имунитет. Едва след като се „отдръпне“ функционалният имунитет, неприкосновеността
автоматично отпада, защото личността престава да има защитаваното от него качество
на титуляр на авторитетната функция. В
действителност традиционно предвижданите
в съвременните демократични конституции
специални процедури за прекратяване на
мандата на един държавен глава с изрично
посочени основания за тях, ред и условия на
провеждането им на конституционно ниво са
възможност за изход от една критична ситу
ация, предизвикана от нарушаващо доверието
на избирателите негово поведение, без да се
изчакват изборите като естествен политически
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форум за нейното разрешаване. С края на една
такава процедура, при утвърдително произнасяне за основанията на същата, титулярят на
функцията загубва цялата специфична защита
на своята личност, както впрочем при всяко
друго основание за прекратяване на мандата
на президента.
Съгласно разпоредбата на чл. 103, ал. 1 от
Конституцията „президентът и вицепрезидентът не отговарят за действията, извършени при
изпълнение на своите функции, с изключение
на „държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията.“ Като изборен държавен глава,
който не е глава на изпълнителната власт
в републиканската парламентарна система
на управление, президентът не е отговорен
политически в смисъла на отговорността
на правителството пред парламента. Политическата отговорност на правителството
(изпълнителната власт), което ръководи и
осъществява вътрешната и външната политика, е пред законодателния орган – Народното събрание, което е общонационалното
представително учреждение. Президентът от
гледна точка на демократична легитимност
(чл. 93, ал. 1 от Конституцията) е равнопоставен на Народното събрание, макар и да не
му е равностоен по отношение на представителността. Както Народното събрание, така
и президентът са овластени чрез пряк вот от
избирателите да упражняват принадлежащата
на суверена държавна власт – президентът не
е представителен орган, но той е конституционно предвиден орган, чрез който също така
титулярят на държавната власт я упражнява
непряко (чл. 1, ал. 2, изречение второ от
Конституцията). Не е възможно тези, в които
е инвестирано чрез пряк вот властническо
пълномощие от суверена – народа – да нямат
свободата ефективно да осъществят неговата
воля, която свобода е неотделима от суверенитета. Предназначението на институцията
„президент“, стабилизирана чрез прекия вот
на избирателите в българския конституционен
модел, изключва поставянето му в субординация спрямо парламента. В съответствие с
конституционната конструкция за поделена
компетентност на президента с правителството в сферата на изпълнителната власт
конституционният законодател е възприел
утвърденото за парламентарните демокрации разрешение – отговорността за актовете
на президента, приети при упражняване на
правомощията му в полето на дейност на
изпълнителната власт, да се носи от правителството, което е политически отговорно
пред парламента. С разпоредбата на чл. 102,
ал. 2 изрично е въведен институтът на приподписване (контрасигнатура) на указите на
президента от министър-председателя или
съответните ресорни министри в зависимост
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от конкретно упражненото правомощие на
президента в сферата на изпълнителната
власт. При парламентарната система на управление, по-често в миналото, държавният
глава се сочи като „символ“ на нацията и
държавата с преимуществено церемониални
задължения. В действителност президентът в
българския конституционен модел има правомощия в полето на дейност и на трите клона
на власт, без да навлиза в ядрото на тяхната
компетентност, в съответствие с ролята му
да допринася за устойчивост в механизма на
властване. В сферата на изпълнителната власт
той разполага с реална власт както в сферата
на отбраната и сигурността, така и във външната политика и с дискреционни правомощия,
актовете издадени при упражняването на които
не подлежат на приподписване (чл. 102, ал. 3
от Конституцията посочва такива укази, без
да ги изброява изчерпателно). Именно упражняването на собствената компетентност на
президента се очертава и като най-вероятното
поле на неговата отговорност. Президентът
на Република България не е „недосегаем“ и
изключенията, предвидени в чл. 103, ал. 1
от Конституцията – „държавна измяна“ и
„нарушение на Конституцията“, го потвърждават. Когато се говори за отговорност на
президента в контекста на Основния закон,
това има смисъл, че политическата отговорност на президента е едната страна – другата
е правната, наказателната отговорност.
Президентът носи особена политическа
отговорност – пред нацията, пред носителя на
суверенитета, който с акта на прекия избор на
президента инвестира в него своето доверие.
Носенето на такава отговорност има своя
мотив в неоправдаването на това доверие от
този, който по силата на Конституцията е натоварен да въплъщава единството на нацията
и континуитета на държавата, реализира се
чрез специалната процедура по чл. 103, ал. 2 и
3 от Конституцията и е предмет на внимание
в следващия раздел от мотивите.
Президентът следва да отговаря наказателно за такива действия при изпълнение на
функциите си, които могат да бъдат квалифицирани като „държавна измяна“ или „нарушение на Конституцията“, стига последните
да са съставомерни. Неприкосновеност та
защитава президента от наказателна отговорност в пределите на неговия мандат, но
не отменя приложимостта на наказателния
закон, ако са налице основания за това след
прекратяването му.
По същество разпоредбата на чл. 103,
ал. 4 от Конституцията урежда наказателната
неприкосновеност на президента и вицепрезидента. Конституцията е единен цялостен
завършен правен инструмент – комплекс от
норми, никоя от които не може да бъде тъл-
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кувана без връзка и съотнасяне с останалите,
извън контекста на принципите и ценностите,
закрепени в нея, и като цяло – извън духа
и разума на Конституцията. Във връзка с
тълкуването на израза „не може да бъде
възбудено наказателно преследване“, упот
ребен в посочения конституционен текст,
специално внимание заслужава разпоредбата
на чл. 127, т. 3 от Конституцията, съгласно
която прокуратурата следи за спазване на
законността, като привлича към отговорност
лицата, които са извършили престъпления, и
поддържа обвинението по наказателни дела
от общ характер. Конституционният съд по
повод други тълкувателни въпроси относно
смисъла на същата разпоредба приема, че
„привличането към наказателна отговорност
по смисъла на посочения текст е предявяване
пред съда по надлежния процесуален ред на
обвинение за извършване на конкретно престъпление“ (Решение № 14 от 1999 г.). Тълкуваният текст на чл. 103, ал. 4 от Конституцията
използва различно понятие от това, употребено
в чл. 127, т. 3, а именно – „не може да бъде
възбудено наказателно преследване“. Всяка
дума в Конституцията има присъща на нея
сила и смисъл и след като конституционният
законодател в Основния закон борави с две
различни понятия по повод на наказателно
производство, очевидно в тях влага различно
съдържание. В рамките на наказателно производство за престъпление от общ характер
привличането към наказателна отговорност
по смисъла на чл. 127, т. 3 от Конституцията
(внасяне на обвинение в съд) се предшества
от други процесуални действия. Това са действия, които се извършват на досъдебната фаза
на наказателното производство и служат за
изясняване и решаване на въпроса за повдигането на обвинение пред съда – образуване
на наказателното производство, действия
по разследването и повдигане на предварително обвинение в хода на разследването. В
правната доктрина и практика е възприето
разбирането, че последното от посочените
действия представлява формулирано от органа
на досъдебното производство твърдение срещу
конкретно лице, че е извършило конкретно
престъпление. Съдебното наказателно преследване е невъзможно да се осъществи без
предварително формулирано обвинение в хода
на разследването и изготвяне и внасяне в съда
на обвинение за това престъпление срещу това
лице. Непосредствената задача на обвинението
на досъдебната фаза е да се насочи наказателно
преследване срещу конкретно лице, от който
момент възниква фигурата на обвиняемия.
Следователно „възбуждане на наказателно
преследване“ е тази дейност на органа на
досъдебното производство, чрез която се
отправя твърдение срещу конкретно лице за
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извършено от него конкретно престъпление.
С възбуждането на наказателно преследване
възниква фигурата на обвиняемия, т.е. възбуждането на наказателно преследване срещу
едно лице се осъществява с привличането
му като обвиняем. Разбиран именно по този
начин обсъжданият тук конституционен израз
дава основание да се приеме, че смисълът на
разпоредбата на чл. 103, ал. 4 от Конституцията „срещу президента и вицепрезидента не
може да се възбужда наказателно преследване“
означава, че те не могат да бъдат привличани
като обвиняеми, без това да изчерпва тяхната
неприкосновеност.
За да възникне фигурата на обвиняемия,
е необходимо да има събрани доказателства,
че това лице е участвало в извършване на
престъплението. Официалното уведомяване на
едно лице от компетентен орган с твърдение,
че то е извършило престъпление, може да се
извърши както с нарочен писмен акт за неговото привличане като обвиняем съобразно
наказателното процесуално законодателство,
така и с извършване на действие по разследването, насочено към него. Във втората
хипотеза предприетите действия, макар и не
пряко насочени към официално формално
уведомяване на едно лице, че се привлича
към наказателна отговорност, могат мълчаливо да съдържат твърдение за извършено
престъпление и да засягат правния статус на
лицето. Такива биха били всички процесуални
действия, с които пряко се засягат правата
и свободите на президента. Независимо кой
път ще избере органът по разследването, за
да привлече едно лице като обвиняем, от момента на предприетото действие спрямо него
наказателното преследване се счита за възбудено. Наказателната неприкосновеност на
лица, ползващи се с имунитет, е тази закрила,
която Конституцията и законите на страната
им предоставя и която е правно препятствие
те да бъдат обвинени в извършено от тях
престъпление. Следователно, докато едно лице
заема висшата държавна длъжност президент
или вицепрезидент, спрямо него не може да
бъде възбуждано наказателно преследване,
т.е. не могат да бъдат извършвани действия
по разследването, които официално формално или мълчаливо да съдържат твърдение за
извършено престъпление от тях и да засягат
личната им сфера. Същевременно конституционно установената функция на прокуратурата по чл. 127, т. 1 и 2 от Конституцията по
извършване и ръководство на разследването,
за да се разкрие едно престъпление, не може
да бъде препятствана от закрилата, която
имунитетът обезпечава на едно лице. По
започнало досъдебно производство органите
по разследването не са възпрепятствани да
извършват всички действия по него, стига те да
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не засягат личната сфера на лицето, ползващо
се от наказателнопроцесуалната закрила на
имунитета си. Поради това Конституционният
съд приема, че изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“ не е пречка
по досъдебно производство да се извършват
всички действия по разследването, стига те
да не представляват по естеството си насочване на обвинение – изрично или мълчаливо – към президента или вицепрезидента чрез
действия, които пряко засягат техните лични
права и свободи. По този начин органите по
разследването не са лишени от възможността
да събират и запазват доказателства, както
и да привличат като обвиняеми лица, по
отношение на които няма конституционна
или законова забрана да бъде възбудено наказателно преследване. Единствената забрана,
която ограничава органите по разследването,
е извършването на такива действия, които
пряко засягат личните права и свободи на
президента или вицепрезидента, независимо
дали изискват, или не тяхното участие. Това
разбиране за конституционната конструкция
„не може да бъде възбудено наказателно
преследване“, използвана в ал. 4 на чл. 103,
се отнася единствено за президента и за
вицепрезидента, тясно свързано е с непрекъсваемостта на функцията на президента
и с ролята на вицепрезидента като „пазител
на мандата“ (чл. 97, ал. 3 от Конституцията)
в българския конституционен модел. То е
неотделимо от контекста на комплекса от
норми в чл. 103 от Конституцията. Както бе
посочено, неприкосновеността на президента
не може да бъде „снета“, защото се основава
на политическия мандат едно определено лице
да бъде титуляр на непрекъсваема по естеството функция и едва когато този мандат бъде
прекратен – неприкосновеността автоматично
губи защитния си ефект.
В допълнение към посоченото по-горе
Конституционният съд намира за необходимо
да отбележи, че извън наказателното производство е възможно личността на президента да
се окаже обект на упражняване на властовия
потенциал на държавни органи в случаите на
проверки, наказателноправни по естеството
си. Имунитетът на президента би се оказал
лишен от съдържание, ако в рамките на
такива извънпроцесуални действия с наказателноправен характер бъде допуснато да се
наруши неговата неприкосновеност. Въпросът
за наличие на обвинение спрямо него може
да възникне не само в рамките на фигурата
на обвиняем, но и преди това, ако правният
му статус може да бъде съществено негативно засегнат от действията, предприети от
овластени за това органи в резултат само на
подозрение, че поведението на президента би
могло да осъществява престъпление. В тези
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случаи извънпроцесуалните действия могат
лесно да прераснат в процесуални. Следователно наказателната неприкосновеност на
президента изисква да бъде защитена от всички
действия, свързани с възможно реализиране
на наказателна отговорност – процесуални
и извънпроцесуални, които биха могли да
нарушат неговите лични права и свободи.
Такова е и съвременното разбиране за
„наказателно обвинение“, прието в редица
решения на Европейския съд по правата на
човека.
III. Относно границите на неотговорност на
президента на Република България – „държавна измяна“ и „нарушаване на Конституцията“
по чл. 103, ал. 1 от Основния закон.
Както вече бе посочено, конституционната
функция на президента със смисъла, който
є придава разпоредбата на чл. 92, ал. 1 от
Конституцията, изисква да му бъде осигурена
ефективна автономия и сигурност, така че неговата позиция да не е уязвима от партийните
политически преценки на едно парламентарно
мнозинство и правителство. От друга страна,
обаче, е необходимо в съответствие с логиката на едно републиканско парламентарно
управление, подчинено на върховенството
на правото, да се предвидят средства, които
позволяват един държавен глава с рушащо
фундамента на нацията и държавата поведение да бъде отстранен своевременно, без да
се изчакват редовните избори като подходящ
политически форум за прекратяване на неговия мандат. Всяка конституционна правова
държава посочва в своя основен закон границите на неотговорността на държавния глава
(Германия, Австрия, Италия, Гърция и др.)
и Конституцията на Република България е
напълно в съответствие с това утвърдено в
съвременния конституционализъм положение.
Конституционният законодател е подходил
към решаването на този въпрос, като в разпоредбата на чл. 103, ал. 1 от Конституцията
е посочил две основания, които изключват
прилагането на установеното правило (в първата част на същото изречение), че президентът и вицепрезидентът не носят отговорност
за действията, извършени при изпълнение
на техните функции, а именно – „държавна
измяна“ и „нарушение на Конституцията“.
Ц и т и ра ната конс т и т у ц ион на разпоредба,
макар и пестелива като изказ, съдържа няколко съществени за режима на отговорност
на президента положения: първо, с нея се
въвежда принципът, че държавния глава не
носи отговорност; второ – недвусмислено
е указано, че прилагането на принципа не
е генерално, а е относимо единствено към
функциите – задачи, които са конституционно
възложени на президента, за осъществяването
на които са му предоставени определен кръг
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правомощия, служещи в своята съвкупност на
ефективното реализиране на предназначението
на институцията държавен глава; трето, ясно е,
че и в този случай принципът не е приложим
абсолютно и е изключен, ако с действията си
президентът осъществи „държавна измяна“
или „нарушение на Конституцията“. Обстоятелството, че в систематично следващите ал. 2
и 3 на същия чл. 103 от Конституцията е уредена специалната процедура за прекратяване
мандата на президента, не оставя място за
съмнение, че това са основанията, на които,
ако Народното събрание само̀ прецени, може
да я постави в ход.
Изясняването на смисъла на основанията
за процедурата за прекратяване мандата на
президента по чл. 103, ал. 1 от Конституцията
предполага внимателен поглед към възникването и целия исторически път и публичноправна натовареност на една специална
процедура за „отстраняване“ от заеманата вис
ша държавна длъжност на изборен държавен
глава в републиката. Когато се изследва една
толкова сложна правна фигура – не просто
като технология, а с оглед на предназначението и основанията на подобна процедура,
всеки анализ би бил произволен, ако не държи
сметка за многопластовия процес на нейното
развитие. Традиционно такива процедури се
предвиждат в конституциите на съвременните
демократични държави и те в различна степен разкриват сходство с американизирания
модел на института „импийчмънт“, който
създателите на американската конституция
взаимстват от английското право, но поставят в съответствие с изискванията на една
радикално различна политическа система.
Това сходство е обяснимо, тъй като, колкото
и съществени да са различията във формата
на държавно управление, президентът като
изборен държавен глава в една република е
институция, въведена за първи път с конституцията на САЩ като първата писана конституция в модерния демократичен свят, както
и всички свързани с неговия конституционноправен статус институти. Предвид посоченото по-горе, накратко и най-общо терминът
„импийчмънт“ е придобил широка употреба
в доктрината и конституционната практика в
континентална Европа и българската правна
мисъл не прави изключение. Той се използва
тук за по-голяма краткост при обозначаване
на процедурата за прекратяване на мандата
на президента и вицепрезидента, уредена в
чл. 103, ал. 2 и 3 от Конституцията. Конституционният съд не е сезиран с тълкувателни
въпроси, относими пряко към посочените конституционни разпоредби. Доколкото общата
формулировка на искането е да се даде задължително тълкуване на „нормата в чл. 103“,
разкриването на съдържанието и обхвата на
конституционните основания за прилагането
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на българската процедура на „импийчмънт“
не може да пренебрегне политическата и
правната логика на същата. Съдът намира,
че макар и в конституционната уредба на
процедурата на „импийчмънт“ да се използват
понятия, присъщи на наказателноправната
материя – „държавна измяна“, „нарушение на
Конституцията“, „обвинението се повдига“,
„обвинението се поддържа“, както и с оглед на
фазите, в които е организирано протичането
на процедурата, предварителната установеност
на същите и на нейните основания и др., тя
има естеството на политически инструмент
за търсене на политическа отговорност на
президента предвид това, че само парламентът
може да повдигне и поддържа обвинение срещу
президента, и единствено политическия ефект,
който може да произведе – прекратяване мандата на държавния глава. Конституционният
съд обръща внимание, че разпоредбата на
чл. 24 от Закона за Конституционен съд (ЗКС)
си служи с понятието „обвиненият“, а не с
понятието „обвиняем“. Освен това съгласно
чл. 24, ал. 6 от Закона за Конституционен
съд (ЗКС) единствено когато Конституционният съд установи, че е налице основанието
„държавна измяна“ като основание за прекратяване на пълномощията на президента,
делото се изпраща на главния проку рор.
Заслу жава внимание обстоятелството, че
ЗКС е приет от същия състав на VII Велико
Народно събрание (ВНС), приел действащата
Конституция, което след решението от 12 юли
1991 г. продължава да функционира вече като
обикновено Народно събрание (стенографски
протоколи от пленарни заседания 184, 186 и
187 от 23, 29 и 30 юли 1991 г. – първо и второ
четене на проекта на Закон за Конституционен съд). Също така сред народните представители от ВНС при обсъждане на въпроса
за отговорността на президента, свързано с
цялостната конституционна уредба на президентската институция, надделява разбирането
за употребата на по-широкото понятие „не
носи отговорност“, както е редакцията на
чл. 103, ал. 1 в действащата Конституция, пред
също така предлаганото – „не носи наказателна отговорност“ (протокол от заседание
на Комисията по изработване на проект за
Конституция на България, 5 юли 1991 г. (49
заседание). Наред с посоченото, развитието
на процедурата чрез едно производство пред
конституционната юрисдикция, която се произнася по повдигнато обвинение единствено
по преценка от представителното учреждение
(чл. 103, ал. 3 от Конституцията), употребата
на конституционната квалификация „държавна
измяна“ като основание за процедурата по
чл. 103, ал. 2 и 3 от Конституцията, както
и поставянето в един ред с него на другото
основание – „нарушение на Конституцията“,
са показателни за особеност в характера на
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реализираната отговорност, която по-коректно
следва да бъде определена като конституционна политическа отговорност (в този смисъл
Решение № 13 от 1996 г. на Конституционния съд). Тази процедура е замислена като
необходима противотежест по отношение
на президента, за който не е изключено да
извърши посегателство против авторитетната функция на институцията, на която той
самият е титуляр. Процедурата е средство,
което позволява изход от подобна кризисна
за конституционната система ситуация и за
нацията, примери за което в исторически
план има достатъчно и такива не отсъстват
в съвременния свят. Всички те потвърждават, че президентът в една република остава
относително неконтролиран чрез диалога с
трите клона на държавна власт и е възможно
да има поведение, пагубно за демократичните ценности и за обществено необходимото.
Става дума за крайна мярка, прилагана по
изключение срещу президента при заплаха от
или в ситуация на настъпваща дестабилизация на държавността като резултат от негово
поведение. Тази процедура е конструирана
така, че да изпълни предназначението си да
прекъсне връзката на титуляря с неговата
конституционна функция, черпеща легитимността си от вота на избирателите. Именно
актът на инвеститура на властнически пълномощия в държавния глава – прекият избор
от народа – е този, който поставя изисквания
към самата процедура и към основанията
за същата. Тъй като тя води до обезсилване
волята на избирателите, при демократичното
управление под върховенството на правото се
изисква такава специална процедура, която да
не допуска спекулации с нея и абсолютна власт
на парламента и да гарантира разделението
на властите. Конституционният законодател е
разрешил този конституционен проблем, като
възлага реализирането на отговорността на
президента не единствено на Народното събрание и не в производство по общия съдопроизводствен ред, а чрез обвинение, повдигано от
представителното учреждение, на основания,
изрично предвидени единствено в Основния
закон, и чрез едно самостоятелно производство пред Констит уционни я съд (чл. 103,
ал. 2 и 3 от Конституцията), който, поставен
извън съдебната система и предназначен да
гарантира върховенството на Конституцията,
е и юрисдикционен орган. Конституционният съд преценява само и единствено дали е
налице основанието, посочено от Народното
събрание в повдигнатото от него обвинение
срещу президента, и следователно се ръководи от една конституционна квалификация
(в този смисъл е и коментарът на народните
представители в Комисията по изработване
проект на Конституция при обсъждане на
(тогава) глава V – Президент на Република
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България), съотнесено и с компетентността
на Конституционния съд. Подчертава се изрично, че съдът „не е наказателен съд, ... не
разглежда престъпно деяние“ (протокол от
1 юни 1991 г. (28 заседание).
„Държавната измяна“ е един от изрично
посочените в чл. 103, ал. 1 от Основния закон
два случая (другият определен като „нарушение на Конституцията“), в които се изключва
правилото за неотговорност на президента. И
в двата случая действията, към които са относими тези понятия, трябва да са само такива
по изпълнение на функциите на президента.
Двете понятия са формулирани като основания
за прилагането на специалната процедура по
чл. 103, ал. 2 и 3 от Конституцията. Конституционното понятие „държавна измяна“ не е
толкова неопределено, колкото изглежда на
пръв поглед. Държавната измяна има исторически сложил се смисъл на посегателство
против държавата и нацията от най-висок
порядък, които са разрушителни, подриващи
устоите на установения конституционен ред,
променящи облика на нацията и държавата
като такива. За разлика от едно престъпно
деяние от всяко друго лице срещу всеки друг
обект на посегателство това е посегателство,
извършено от президента, което едновременно
засяга негативно съдбата на всеки индивид в
страната и в цялост е насочено против „политическото“. В конституционната правна доктрина
въпросът за произхода и развитието на това
основание за „импийчмънт“, метаморфозите,
през които преминава, е принципно изяснен,
което не изключва продължаващите дискусии
за точното му съдържание и обхват от времето
на Конституционния Конвент във Филаделфия
(приел конституцията на САЩ от 1787 г.) до
наши дни и възраждани с особена сила при
всеки процес на „импийчмънт“ срещу американски президент, както и при всяка сходна с
него процедура срещу държавен глава в една
парламентарна република в Европа.
Свързването на това основание чрез съюза „и“ с другото основание „нарушение на
Конституцията“ в чл. 103, ал. 1 от Конституцията е показателно за намерението да
бъде отделено като самостоятелно такова.
Това означава, че то има съдържание, което
се различава от това на другото основание в
степен, че действията по неговото осъществяване следва да бъдат изключени от обхвата на
основанието „нарушение на Конституцията“.
В разпоредбата на чл. 59, ал. 1, изречение
второ от Конституцията измяната и предателството към Отечеството се определят като
най-тежки престъпления, които се наказват
с цялата строгост на закона. Тези деяния са
изрично посочени като престъпни по действащото право. В Наказателния кодекс редица
съставомерни деяния са дефинирани като
измяна, но в него със сигурност не може да
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бъде открито престъпление с квалификация
„държавна измяна“. От съществено значение за
изясняването на основанието за прекратяване
мандата на президента „държавна измяна“ е
използването на определението „държавна“,
което обозначава като обект на посегателство
ценност от най-висш порядък – държавността.
Разбирана така, държавната измяна по своя
резултат излиза извън кръга на престъпните
състави на измяната, предвидени в наказателния закон. Това е такова посегателство,
което може да бъде извършено с действия,
осъществяващи престъпни състави на престъпления против Републиката. Във всеки
случай понятието „държавна измяна“ предполага извършване на някое от тези престъпни деяния. Съдът подчертава, че когато
става дума за рушащо устоите на държавата
посегателство като основание за обвинение
срещу държавния глава, установеността на
същото в обективното право е от съществено значение. Водещият стандарт за една
съвременна конституционна демокрация е
върховенството на правото.
Що се отнася до понятието „нарушение на
Конституцията“ най-малкото, което може да се
каже, е, че то изключва от своя обхват действията при изпълнение на функциите на президента или вицепрезидента, които осъществяват
състави на престъпления против Републиката.
Това е широко формулирано основание за
„импийчмънт“ и обхваща действия, които не
е задължително и няма как да бъдат сведени
единствено до съставомерни такива, каквито
обаче не са изключени. Въвеждането на това
понятие показва намерение на конституционния законодател да включи в основанията за
поставяне в ход на специалната процедура за
прекратяване мандата на президента и такива
действия, които осъществяват признаците на
предвидени в наказателния закон престъпни
състави, но не са от порядъка на държавната
измяна – противното би лишило от смисъл
обособяването на „държавната измяна“ като
самостоятелно основание по чл. 103, ал. 1 от
Конституцията. Многообразието на факторите,
които биха формирали хипотезите, попадащи
в обхвата на „нарушение на Конституцията“,
изключва възможността те да бъдат предварително и стриктно изброени и преценката
за тяхната наличност следва да бъде правена
за всеки конкретен случай от Народното
събрание при повдигане на обвинение срещу
президента и с окончателното произнасяне
на Конституционния съд по чл. 103, ал. 3 от
Конституцията. Не би могло обаче да се даде
едно обхватно дефиниране на подобно поведение като неизпълнение на конституционно
възложени задължения на президента, тъй
като самото понятие „задължение“ има много
значения и не се ограничава единствено до
правни такива – президентът има също така
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и морални и политически ангажименти към
нацията и в тях се проектира свободата, която
получава с инвеститурата на властническите
пълномощия от избирателите. Такова дефиниране в порядък на тълкуване на Конституцията
би било в несъответствие с водещия принцип
на върховенството на правото, тъй като би
позволило прекрачването на конституционната
рамка, която препятства абсолютизма на представителното учреждение. Конституционният
съд отчита, че Народното събрание разполага
със свобода на преценката за наличие на
основание за повдигане на обвинение срещу
президента и неговата квалификация във всеки конкретен случай, но тя винаги да трябва
да бъде в контекста на конституционната
функция на президента – държавен глава на
Република България, и на основополагащите
принципи на установения конституционен
ред. Народното събрание стои най-близко
до суверена от всички учредени власти и
най-непосредствено изразява неговата воля,
което го поставя в позиция на най-подходящ
демократичен „съдник“ на поведението на
държавния глава в една република дотолкова,
че да вземе решение да обвини държавния
глава, но не и да реши само̀ в това си качество
неговата политическа съдба. Нещо повече,
самото повдигане на обвинение срещу президента изисква инициативата на една четвърт
от народните представители да бъде поддържана от две трети от състава на Народното
събрание така, че да бъде гарантирана широка
представителна основа на същото. Конституционният законодател свързва настъпването
на предписаните последици от процедурата
по чл. 103, ал. 2 и 3 от Основния закон – прекратяването на мандата на президента – с
решение на Конституционния съд, като гарант за върховенството на Конституцията, и
с него окончателно се установява наличието
на основанията за същата. Така демократичният принцип и върховенството на правото
легитимират оттеглянето на инвестираните
с вота на избирателите в президента пълномощия в защита на интересите на нацията и
на държавността.
И двете обсъждани понятия могат да бъдат
разглеждани като особена конституционна
квалификация на определени действия на заемащия най-висшия пост в държавата, които
представляват посегателство срещу устоите на
държавността и рушат обществото в неговата
цялост. Обвинението, което е възможно да
бъде повдигнато от Народното събрание на
основание „държавна измяна“ или „нарушение
на Конституцията“, е конституционно по своето естество. Народното събрание преценява
поведението на президента през призмата
на конституционната квалификация, а не с
оглед на квалификацията в наказателното
право. В рамките на специалната процедура
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по чл. 103, ал. 2 и 3 от Основния закон такова
обвинение не би могло да доведе до друга
„санкция“ освен до предвидената конституционна политическа такава – прекратяване на
мандата на президента. Изведеният по-горе
смисъл на основанието „държавна измяна“
намира потвърждение в естеството на тази
специална процеду ра – политическата логика в нея е пред правната логика и затова
тя не може да бъде препятствие пред един
евентуален, последващ прекратяването на
мандата на президента, наказателен процес
по установените в националното право съдопроизводствени правила.
Предвид изложеното в тази част на мотивите
Конституционният съд обобщава, че докато
„държавната измяна“ предполага извършване на престъпление против Републиката,
„нарушение на Конституцията“ не изисква
непременно президентът да е осъществил
престъпна дейност, макар и да не го изключва. Обявяването от Конституционния съд на
указ на президента за противоконституционен
само по себе си не представлява „нарушение
на Конституцията“ в смисъла му на основание по чл. 103, ал. 1 от Основния закон за
специалната процедура на „импийчмънт“. В
съответствие с вече посоченото нарушението
трябва да има характер на „погазване“ на Конституцията – посегателство върху конституционните принципи и ценности като фундамент
на установения конституционен ред. Заедно
с това Конституционният съд подчертава, че
едно отделно действие на президента може
и да води до извод, че е на границата на
конституционност, но когато е налице поредица от такива действия – те, разглеждани в
тяхната последователност и в цялост – могат
да бъдат основание за формиране на виждане
за целенасоченост, за намерение чрез тях да
бъде нарушена Конституцията.
Като се основава на изложеното дотук,
Конституционният съд намира, че могат да
бъдат направени следните изводи във връзка с
поставените в искането тълкувателни въпроси:
Всички действия, които могат да бъдат
отнесени към обхвата на тълкуваните конституционни понятия „държавната измяна“ и
„нарушение на Конституцията“ в чл. 103, ал. 1
от Основния закон, са действия, извършвани
от президента при изпълнение на неговите
функции. Действията, извършени по време
на мандата, но „външни“ за конституционно
възложените функции на президента, и тези,
извършени от него до заемане на висшия
държавен пост, остават извън техния обхват.
Конституционният законодател използва
понятието „държавна измяна“, за да постави
акцент върху насочеността на действията на
президента срещу държавата, независимо
дали те биха засегнали нейната вътрешна
или външна сигурност. Понятието „държавна
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измяна“ обхваща само престъпленията против
Републиката. „Нарушение на Конституцията“
може да бъде осъществено от президента
както с поведение, което руши устоите на
държавата и няма престъпен характер, така
и със съставомерни деяния.
Дейността на органа на досъдебното производство, чрез която се отправя твърдение
срещу конкретно лице за извършено от него
конкретно престъпление, представлява „възбуждане на наказателно преследване“. Срещу
президента не могат да бъдат извършвани
действия по разследването, които под каквато и да било форма съдържат твърдение за
извършено от него престъпление или засягат
личната му сфера по време на мандата. В
рамките на извънпроцесуални действия не
може да бъде допуснато да се нарушат личната
свобода и неприкосновеността на президента.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 1 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
1. По въпрос първи от тълкувателното
питане – Припокрива ли се по съдържание
понятието „държавна измяна“, използвано в
чл. 103, ал. 1 от Конституцията, с престъпленията, визирани в глава първа „Престъпления
против Републиката“, раздел I „Измяна“ от
Особената част на Наказателния кодекс?
Съдържанието на понятието „държавна
измяна“ по чл. 103, ал. 1 от Конституцията
не е тъждествено със съдържанието на понятието „измяна“ по смисъла на раздел I, глава
първа от Особената част на Наказателния
кодекс. Като „държавна измяна“ следва да
бъдат разбирани и други престъпления против Републиката, които държавният глава
би могъл да осъществи при изпълнение на
конституционно възложените му функции.
2. По въпрос втори от тълкувателното питане – Каква е разликата между използваните
в чл. 103, ал. 1 от Конституцията понятия
„държавна измяна“ и „нарушение на Конституцията“ като основания за ангажиране на
отговорността на президента и вицепрезидента
за действия, извършени при изпълнение на
техните функции?
Пон ятието „държавна изм яна“ винаги
изисква осъществяването на съставомерна
престъпна дейност против Републиката.
Понятието „нарушение на Конституцията“ обхваща нарушения при изпълнение на
функциите на президента или вицепрезидента, които нямат престъпен характер, както и
такива, които са съставомерни деяния.
Конкретната преценка дали „държавна
измяна“ или „нарушение на Конституцията“
обосновават отговорност на президента или
вицепрезидента се прави единствено от Народното събрание, което самї решава дали да
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повдигне обвинение и след това – от Конституционния съд, когато упражнява правомощието
си по чл. 103, ал. 3 от Конституцията.
3. По въпрос трети от тълкувателното
питане – Понятията „държавна измяна“ и
„нарушение на Конституцията“, използвани
в чл. 103, ал. 1 от Конституцията, включват
ли в съдържанието си и извършване на престъпления извън съставите на глава първа
„Престъпления против Републиката“ от Наказателния кодекс?
Понятието „държавна измяна“ не включва в
съдържанието си извършване на престъпление
извън съставите на престъпленията против
Републиката.
Понятието „нарушение на Конституцията“
може да включва в съдържанието си и извършване на нарушения, които са престъпления, но различни от престъпленията против
Републиката.
4. По въпрос четвърти от тълкувателното
питане – Изразът „не може да бъде възбудено
наказателно преследване“, използван в чл. 103,
ал. 4 от Конституцията, ограничава ли се само
до действия с процесуален характер?
Възбуждането на наказателно преследване
е дейност на органите на досъдебното производство по формулиране на твърдение срещу
конкретно лице, че е извършило конкретно
престъпление.
Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван в чл. 103,
ал. 4 от Конституцията, означава, че срещу
президента и вицепрезидента не могат да
бъдат извършвани действия с процесуален
и извънпроцесуален характер, които могат
да доведат до реализиране на наказателна
отговорност и които пряко засягат техните
лични права и свободи.
5. По въпрос пети от т ълк у вателното
питане – Изразът „не може да бъде възбудено наказателно преследване“, използван
в чл. 103, ал. 4 от Конституцията, включва
ли забрана да бъде образувано наказателно
производство, когато се открият данни за
евентуална престъпна дейност на президента
и вицепрезидента?
При откриване на данни за престъпна
дейност на президента или вицепрезидента
забраната да бъде възбудено наказателно
преследване не препятства започването на
наказателно производство.
6. По въпрос шести от тълкувателното
питане – Изразът „не може да бъде възбудено
наказателно преследване“, използван в чл. 103,
ал. 4 от Конституцията, означава ли забрана
за извършване на действия с процесуален
характер по вече образувано наказателно
производство, по което се разкрият данни за
престъпна дейност на президента или вицепрезидента?
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По вече образу вано наказателно про изводство имунитетът на президента и на
вицепрезидента изключва извършването на
такива процесуални действия, които са насочени срещу тях и пряко засягат техни лични
права и свободи.
Други действия по разследването могат да
бъдат извършвани без ограничение.
Председател:
Борис Велчев
5588

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 179
ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Агенцията по заетостта, приет с Постановле
ние № 176 на Министерския съвет от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 56 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 67
от 2018 г. и бр. 16 и 33 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, ал. 3 думата „А генцията“
се заменя с „Изпълнителният директор на
агенцията“.
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В т. 7, в първото изречение думите
„бюджетни кредити“ се заменят с „бюджет“
и в третото изречение думата „месечни“ се
заменя с „периодични“.
2. В т. 8 думите „месечни, тримесечни“ се
заменят с „периодични“.
3. В т. 9 думата „предприятия“ се заменя
с „организации“.
4. В т. 10 думите „бюджетни и извънбюджетни средства“ се заменят с „бюджетни
средства и средства от Европейския съюз“.
§ 3. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „2321“ се
заменя с „2299“.
2. На ред „Специализирана администрация
в т. ч.“ числото „2196“ се заменя с „2174“.
3. На ред „дирекции „Бюро по труда“ числото „1801“ се заменя с „1779“.
§ 4. В приложение № 3 към чл. 25, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В т. 55 думите „община Пловдив“ се
заменят с „общините Пловдив, Раковски и
Брезово“.
2. Точка 62 се отменя.
Заключителни разпоредби
§ 5. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
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правилник на Министерството на труда и
социалната политика (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г.,
бр. 38 и 88 от 2011 г., бр. 58 от 2012 г., бр. 77
от 2013 г., бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от
2015 г., бр. 56 от 2016 г., бр. 67 и 68 от 2018 г.
и бр. 16 и 33 от 2019 г.), в т. 1 числото „2321“
се заменя с „2299“.
§ 6. В Устройствения правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2017 г.
(обн., ДВ, бр. 98 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 80
от 2019 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 10, ал. 2 числото „147“ се заменя
със „169“.
2. В чл. 23:
а) в ал. 2 след думите „централно управ
ление и в“ се добавя „териториални звена“ и
се поставя тире;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Регионалните инспекторати се създават
във всеки един от регионите за планиране от
ниво 2 по смисъла на Закона за регионалното
развитие със седалища съответно във:
1. гр. Враца – за Северозападен район;
2. гр. Велико Търново – за Северен централен район;
3. гр. Варна – за Североизточен район;
4. гр. Бургас – за Югоизточен район;
5. гр. Пловдив – за Южен централен район;
6. гр. София – за Югозападен район.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Правомощията на инспекторите в
териториалните звена се осъществяват в
съответния регион за планиране по ал. 3, а
по разпореждане на главния директор – и в
други региони.“
3. В приложението към чл. 10, ал. 3:
а) в наименованието числото „147“ се заменя със „169“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „89“ се заменя със „111“;
в) на ред „Главна дирекция „Инспекторат за
опазване на културното наследство“ числото
„18“ се заменя с „40“;
г) на ред „Централно управление“ числото
„8“ се заменя с „16“;
д) на ред „регионални инспекторати“ числото „10“ се заменя с „24“.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5607

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180
ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2020 г. за изплащане
на обезщетени я за у мрели/eвтаназирани
животни, унищожени суровини и храни от
животински произход, фу ра жи, фу ра жни
суровини, фуражни добавки и инвентар и
прилагане на мерките за ограничаване и
ликвидиране на заболяването Африканска
чума по свинете на територията на Репуб
лика България
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери (предоставени трансфери) между бюджети
и сметки за средства от Европейския съюз в
размер до 11 622 724 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за
2020 г. за изплащане от Българската агенция
по безопасност на храните на обезщетения за
умрели/eвтаназирани животни, унищожени
суровини и храни от животински произход,
фуражи, фуражни суровини, фуражни добавки и инвентар и прилагане на мерките за
ограничаване и ликвидиране на заболяването
Африканска чума по свинете на територията
на Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 108 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5616
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181
ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Столичната община за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер
за други целеви разходи за 2020 г. в размер
на 50 000 000 лв. по бюджета на Столичната община за строителство, обзавеждане и
оборудване на детски градини и детски ясли
и отчуждаване и изкупуване на терени и
имоти за удовлетворяване нуждите от нови
места в детските заведения на територията
на общината.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните
взаимоотношения на Столичната община с
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на кмета на Столичната община.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5617
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гария“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“
и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. По бюджета на Министерския съвет за 2020 г. по „Политика в областта на
осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво“ да се
създаде администриран разходен параграф
„Извънгаранционно поддържане на временното възпрепятстващо съоръжение и прилежащия път по българо-турската граница“ в
размер на сумата по чл. 1, ал. 1.
Чл. 4. (1) Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени
по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5646

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 182
ОТ 3 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за
2020 г. за извънгаранционно поддържане на
временното възпрепятстващо съоръжение и
прилежащия път по българо-турската граница
на територията на областите Бургас, Хасково
и Ямбол в размер 1 257 800 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в Бъл-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 183
ОТ 4 АВГУСТ 2020 Г.

за приемане на Правилник за прилагане за
Закона за регионалното развитие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилника за
прилагане на Закона за регионалното развитие.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Правилникът за прилагане на Закона за
регионалното развитие, приет с Постановление № 216 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 80 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 93
от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 97 от 2013 г.,
бр. 102 от 2014 г. и бр. 50 от 2016 г.).
2. Наредбата за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане,
актуализиране и изпълнение на националната
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концепция за пространствено развитие, реги
он алните схеми за пространствено развитие
на районите от ниво 2 и регионалните схеми
за пространствено развитие на районите от
ниво 3 (области), приета с Постановление
№ 278 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ,
бр. 88 от 2016 г.).
3. Наредбата за определяне на показателите
за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие, приета с Постановление
№ 166 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ,
бр. 64 от 2004 г.).
4. Правилникът за организацията и дейността на съвета за регионално развитие към
Министерския съвет и на областните съвети
за регионално развитие, приет с Постановление № 104 на Министерския съвет от 1999 г.
(обн., ДВ, бр. 53 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 79
от 2009 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. В Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от
2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и 96
от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40, 48, 69 и 80
от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5, 85 и 99 от
2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г., бр. 21, 34, 60, 62
и 67 от 2012 г., бр. 27, 62, 74 и 88 от 2013 г.,
бр. 23 от 2014 г., бр. 36 и 52 от 2015 г.; попр.
бр. 53 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 66 от 2015 г.,
бр. 26, 34, 44 и 55 от 2016 г., бр. 41 от 2018 г.,
бр. 57 от 2019 г. и бр. 42 от 2020 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 1:
а) в т. 2 думите „областни планове, стратегии и програми за регионално развитие“ се
заменят със „стратегии и програми“;
б) точки 12 и 13 се отменят;
в) точка 14 се изменя така:
„14. участва в регионалния съвет за развитие
при условия и по ред, определени в Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие;“.
2. В чл. 17 т. 13 и 15 се отменят.
§ 3. В Правилника за прилагане на Закона
за насърчаване на заетостта, приет с Постановление № 131 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 58 от 2003 г., изм. и доп., бр. 82
и 84 от 2004 г., бр. 26 и 95 от 2005 г., бр. 42
от 2006 г., бр. 60 от 2008 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 26 от 2012 г., бр. 87 от 2013 г., бр. 62 от
2016 г., бр. 84 от 2017 г. и бр. 3 от 2019 г.), в
чл. 6, ал. 2, т. 1 думите „областната стратегия
за развитие и на регионалните, областните и
общинските планове за развитие“ се заменят
с „документите за стратегическо планиране
на регионалното и пространственото развитие
съгласно Закона за регионалното развитие“.
§ 4. В Постановление № 138 на Министерския съвет от 2014 г. за създаване на
Национален съвет по демографска политика
към Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 48 от
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2014 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2017 г. и бр. 21
от 2019 г.) в чл. 6, т. 5 думите „част от регионални и областни стратегии и/или планове
за развитие“ се заменят с „част от интегрирани териториални стратегии за развитие на
регионите за планиране от ниво 2“.
§ 5. В Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък
със защитените от държавата специалности
от професии, на критериите за определянето
им и на условията и реда за допълнително
финансиране за издръжка на паралелки за
придобиване на квалификация по защитени
специалности от професии и специалности от
професии, по които е налице очакван недостиг
от специалисти на пазара на труда (обн., ДВ,
бр. 54 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2019 г.), в
§ 1, т. 2 от допълнителната разпоредба думите
„областни стратегии за развитие“ и запетаята
след тях се заличават.
§ 6. В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление
№ 176 на Министерския съвет от 2016 г., (обн.,
ДВ, бр. 56 от 2016 г.; изм., бр. 67 от 2018 г. и
бр. 16 и 33 от 2019 г.), в чл. 23, ал. 4 думите
„при разработването и изпълнението на областните стратегии за развитие“ се заличават.
§ 7. В Правилника за структурата, дейността
и организацията на работа на Агенция „Пътна инфраструктура“, приет с Постановление
№ 295 на Министерския съвет от 2009 г. (обн.,
ДВ, бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от
2010 г., бр. 52, 83 и 97 от 2011 г., бр. 14, 22, 60
и 81 от 2012 г., бр. 93 от 2013 г., бр. 60 и 102
от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 88 от 2016 г.,
бр. 2, 70 и 91 от 2018 г. и бр. 12 и 52 от 2019 г.),
член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Директорите на областните пътни
управления участват в заседанията на областния съвет за развитие, когато се разглеждат
въпроси, свързани с развитието на пътната
инфраструктура в областта, и при необходимост изразяват становище, което да бъде
представено пред съответния регионален съвет
за развитие при разглеждането и приемането
на интегрираната териториална стратегия за
развитие на региона за планиране от ниво 2.“
§ 8. В Наредбата за условията и реда за
извършване на екологична оценка на планове
и програми, приета с Постановление № 139
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 57 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г.,
бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 38 и 94
от 2012 г., бр. 12 от 2016 г., бр. 3 и 8 от 2018 г.
и бр. 31 и 67 от 2019 г.), се правят следните
изменения:
1. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 т. 10.4
се изменя така:
„10.4. Закон за регионалното развитие – интегрирани териториални стратегии за развитие
на регионите за планиране от ниво 2.“
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2. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 2, т. 1
т. 9.3 се изменя така:
„9.3. Закон за регионалното развитие – планове за интегрирано развитие на общините.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за прилагане на Закона за регионалното
развитие
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се уреждат:
1. условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране
и изпълнение на Националната концепция
за регионално и пространствено развитие
(НКРПР), интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране
от ниво 2 и плановете за интегрирано развитие
на общините;
2. организацията и дейността на регионалния съвет за развитие и на областния съвет
за развитие;
3. набл юден ие т о на изп ъ л нен ие т о на
НКРПР, интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от
ниво 2 и плановете за интегрирано развитие
на общините.
Чл. 2. (1) Концепци ята, стратегиите и
плановете за развитие, както и документите
и действията на държавните органи и на органите на местното самоуправление, свързани
с тяхното изработване, одобряване, приемане,
актуализиране, изпълнение, наблюдение и
оценка, са официална обществена информация.
(2) Държавните органи и органите на местното самоуправление информират своевременно и по подходящ начин обществеността
за характера и същността на документите
и действи ята, свързани с изработването,
одобр яването, приемането, актуализирането,
изпълнението, наблюдението и оценката на
документите за стратегическо планиране на
регионалното и пространственото развитие,
за необходимостта, потенциалните ползи и за
последиците от тях, както и за постигнатите
резултати.
Чл. 3. Концепцията, стратегиите и плановете за развитие служат за идентифициране
на проекти, допринасящи за постигане на
националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие, в т. ч. концепции
за интегрирани териториални инвестиции.
Чл. 4. Комуникационната стратегия на
политиката за регионално развитие по чл. 27,
ал. 1, т. 6 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) е отговорност на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
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и се изразява в осигуряване на информация
и комуникация, включително чрез иновативни инструменти и уеб базирана платформа с
цел достигане до по-широк кръг хора и до
по-голям брой целеви групи; организиране
на информационни събития (конференции,
информационни дни и т.н.), посветени на
възможности за финансиране, информиране
за постигнати резултати и за предстоящи
събития и процедури за кандидатстване.
Г л а в а

в т о р а

ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ, ПРИЕМАНЕ,
АКТУАЛИЗИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
КОНЦЕПЦИЯТА, СТРАТЕГИИТЕ И ПЛАНОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
Раздел I
Национална концепция за регионално и
пространствено развитие
Чл. 5. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството организира
изработването, съгласуването и актуализирането на НКРПР съгласно разпоредбите на
чл. 10, ал. 5 от ЗРР.
(2) Разработването на НКРПР се извършва
в съответствие с разпоредбите на чл. 17, т. 9
от ЗРР.
(3) Проектът на НКРПР се обсъжда и
съгласува в съвет, създаден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
като експертно консултативно звено за решаване на проблеми от компетентността му
съгласно Закона за администрацията, преди
внасянето му за разглеждане от Министерския съвет.
(4) Заинтересовани страни в процеса на
изготвяне на НКРПР са министерства, държавни и изпълнителни агенции, областни
управители и местни власти, национално
представителните организации на работодателите и на работниците и служителите,
представителите на академичните среди,
юридически и физически лица.
(5) Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира обществени консултации на проекта на НКРПР
и информира заинтересованите страни за
резултатите от тях.
(6) Проектът на НКРПР се публикува на
страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет
и на портала за обществени консултации на
Министерския съвет преди приемането му от
Министерския съвет.
(7) Регионалните съвети за развитие участват в консултациите и обсъждането на проекта
на НКРПР.
(8) Проектът на НКРПР преминава през
процедура на междуведомствено съгласуване
в съответствие с Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация.
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(9) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството осъществява контрол
върху процеса на разработване на НКРПР.
Чл. 6. (1) Министерският съвет приема
НКРПР по предложение на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
преди изтичането на срока на действащия
документ.
(2) Решението на Министерския съвет за
приемане на НКРПР се обнародва в „Държавен вестник“.
(3) Националната концепция за регионално
и пространствено развитие се публикува на
страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет
в срок до пет работни дни от датата на обнародването на решението на Министерския
съвет в „Държавен вестник“.
Чл. 7. (1) За осигуряване на информация
и публичност на изпълнението на НКРПР
се изготвят междинен и окончателен доклад.
Междинният доклад се изготвя в средата на
периода на нейното действие, а окончателният доклад не по-късно от една година след
изтичането на периода на нейното действие.
(2) Изготвянето на докладите по ал. 1 се
организира от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
(3) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството внася докладите по ал. 2
за разглеждане и одобряване от Министерския съвет.
(4) След одобряването им от Министерския
съвет докладите по ал. 1 се публикуват на
страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в интернет
в срок до пет работни дни от датата на обнародването на решението на Министерския
съвет в „Държавен вестник“.
Чл. 8. (1) Междинният доклад и окончателният доклад за изпълнението на НКРПР
се изготвят, като се отчитат резултатите от
междинната и последващата оценка на изпълнението є съгласно чл. 33 и 34 от Закона
за регионално развитие и предоставена информация относно изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие
на регионите от ниво 2 и на плановете за
интегрирано развитие на общините.
(2) Междинният доклад съдържа информация относно:
1. постигнатия напредък по изпълнението на
целите и приоритетите за регионално и пространствено развитие през изтеклия период;
2. резултатите от междинната оценка на
НКРПР;
3. резултатите от наблюдението и оценката
на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за
планиране от ниво 2;
4. използваните през периода ресурси за
постигане целите на НКРПР;
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5. възникналите проблеми и предприетите
от компетентните органи действия за тяхното
преодоляване;
6. прогноза за очакваното изпълнение на
целите и приоритетите на НКРПР до края на
периода на действие;
7. предложения за актуализация на НКРПР.
(3) Окончателният доклад съдържа информация относно:
1. ефективността на изпълнението на целите
и приоритетите за регионално и пространствено развитие през периода на действие
на НКРПР;
2. резултатите от последващата оценка на
НКРПР;
3. резултатите от последващата оценка на
изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за
планиране от ниво 2;
4. ефективността на използваните през
периода на действие ресурси за постигане
целите на НКРПР;
5. изводи и предложения за изпълнението
на дългосрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие,
включително за актуализация на НКРПР.
Чл. 9. (1) Националната концепци я за
регионално и пространствено развитие се актуализира при наличие на някое от следните
обстоятелства:
1. промени в свързаното с нея национално
законодателство или правото на Европейския
съюз;
2. промени на целите и приоритетите на
политиката за регионално и пространствено
развитие на Европейския съюз и/или на Република България;
3. препоръки в приетите доклади за изпълнението на НКРПР;
4. при промени в териториалния обхват на
областите и регионите за планиране от ниво 2;
5. при съществени промени в макроикономическите и международните условия, отчетени в Националната програма за реформи
и Конвергентната програма на Република
България;
6. при промени на приоритетите и специфичните цели на Европейския съюз за
определен период;
7. при извършени значителни промени в
секторни стратегии;
8. при значителни промени в Морския
пространствен план на Република България;
9. при възникване на извънредни обстоятелства.
(2) Изработването и приемането на актуализирания документ по ал. 1 се извършва
при условията и по реда за изработване и
приемане на НКРПР.
Чл. 10. Финансовите ресурси за изработване, отчитане на изпълнението и актуализиране
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на НКРПР се осигуряват в рамките на бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и/или със средства от
фондовете на Европейския съюз.
Чл. 11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството осигу рява информация и публичност на НКРПР, както
и на документите, свързани с действията на
съответните органи по нейното изработване,
съгласуване, актуализиране, осигуряване на
необходимите ресурси и изпълнение.
Раздел II
Интегрирана териториа лна стратегия за
развитие на регион за планиране от ниво 2
Чл. 12. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството организира
разработването, съгласуването и актуализирането на интегрираните териториални
стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.
(2) Разработването на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите
за планиране от ниво 2 се извършва в съответствие с разпоредбите на чл. 17, т. 9 от ЗРР.
Чл. 13. (1) При разработването на интегрираните териториални стратегии за развитие на
регионите за планиране от ниво 2 въпросите,
свързани с развитието на публичната инфраструктура, повишаването на конкурентоспособността, развитието на човешките ресурси
и опазването на околната среда в регионите
за планиране, се обсъждат в съответните
регионални съвети за развитие.
(2) Разработването на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за
планиране от ниво 2 се извършва с участието
на заинтересованите органи и организации,
с икономическите и социалните партньори,
както и с физически лица и представители
на юридически лица, имащи отношение към
развитието на региона.
(3) Заинтересовани страни в процеса на
изготвяне на интегрираната териториална
стратегия за развитие на регион за планиране от ниво 2 могат да са министерства,
държавни и изпълнителни агенции или техни
териториални звена, областни управители и
местни власти, национално представителните организации на работодателите и на
работниците и служителите, представителите на академичните среди, юридически и
физически лица.
(4) Проектът на интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за
планиране от ниво 2 се публикува на страницата на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството в интернет и
на портала за обществени консултации на
Министерския съвет преди приемането му
от Министерския съвет.
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(5) Проектът на интегрираната териториална стратегия за развитие на регион за
планиране от ниво 2 се обсъжда и съгласува в
съвет, създаден от министъра на регионалното
развитие и благоустройството като експертно
консултативно звено за решаване на проблеми
от компетентността му съгласно Закона за
администрацията, преди приемането му от
Министерския съвет.
(6) Проектите на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите
за планиране от ниво 2 преминават през
процедура на междуведомствено съгласуване
в съответствие с Устройствения правилник
на Министерския съвет и на неговата администрация.
(7) Проектът на интегрирана териториална
стратегия за развитие на регион за планиране
от ниво 2 се обсъжда и одобрява от регионалния съвет за развитие по предложение
на председателя на регионалния съвет за
развитие.
(8) Представители на териториалното звено
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството подпомагат обсъждането
и съгласуването на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за
планиране от ниво 2 в регионалните съвети
за развитие.
Чл. 14. Министърът на регионалното разви т ие и бла г оус т ройс т во т о ос ъщес т вя ва
координация и контрол върху процеса на
разработване на интегрираните териториални
стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.
Чл. 15. (1) Министерският съвет приема
интегрираните териториални стратегии за
развитие на регионите за планиране от ниво 2
по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок
до 6 месеца преди началото на периода на
тяхното действие, с изключение на интегрираните териториални стратегии за развитие на
регионите за планиране от ниво 2 за периода
2021 – 2027 г.
(2) Интегрираните териториални стратегии
за развитие се приемат с отделни решения
на Министерския съвет за всеки регион за
планиране от ниво 2.
(3) Решенията на Министерския съвет за
приемане на интегрираните териториални
стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се обнародват в „Държавен
вестник“.
(4) Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране
от ниво 2 се публикуват на страницата на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството в интернет в срок до пет
работни дни от датата на обнародването на
решението на Министерския съвет в „Държавен вестник“.
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Чл. 16. (1) Интегрираните териториални
стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 се актуализират при наличие
на някое от следните обстоятелства:
1. при промяна на административно-териториалното устройство на Република България, което засяга областите в съответния
регион за планиране от ниво 2, както и при
промени в териториалния обхват на региона
за планиране от ниво 2;
2. при актуализация на НКРПР;
3. при препоръка на приетите доклади за
наблюдение на изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на
регионите за планиране от ниво 2;
4. при съществени промени в икономическите и социалните условия в съответния
регион за планиране от ниво 2, както и при
съществени промени в регионалната политика,
изискващи съответни промени в стратегическата рамка за териториално развитие на
регион за планиране от ниво 2;
5. в резултат на промени в свързаното с тях
национално законодателство или в правото
на Европейския съюз;
6. при приемане, промяна или актуализация на секторни стратегически документи на
национално или регионално ниво, с които са
свързани приоритетите или индикативните
списъци с важни проектни идеи на интегрираните териториални стратегии;
7. при настъпили промени в средата и приоритетите за развитие на местните власти, по
предложение на повече от половината членове
с право на глас на съответния регионален
съвет за развитие;
8. при възникване на извънредни обстоя
телства.
(2) Изработването и приемането на актуализираните документи по ал. 1 се извършва
при условията и по реда за изработване и
приемане на интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране
от ниво 2.
Чл. 17. Финансирането на процеса на
изработване, съгласуване и актуализиране
на интегрираните териториални стратегии
за развитие на регионите за планиране от
ниво 2 се осъществява чрез бюд жета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството и/или със средства от
фондовете на Европейския съюз.
Чл. 18. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и регионалните
съвети за развитие осигуряват информация
и публичност на процеса на разработване,
съгласуване, актуализиране и изпълнение на
интегрираните териториални стратегии за
развитие на регионите за планиране от ниво 2
в съответствие със своите компетенции.
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Раздел III
План за интегрирано развитие на община
Чл. 19. (1) Кметът на общината организира
изработването, съгласуването и актуализирането на плана за интегрирано развитие на
общината.
(2) Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на разработ
ване и съгласуване на плана за интегрирано
развитие на общината.
Чл. 20. (1) Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и съгласува с
широк кръг заинтересовани страни, имащи
отношение към развитието на общината,
като получените становища и коментари се
отразяват по преценка на общинския съвет.
(2) К метът на общината публикува на
интернет страницата на общината проекта
на план за интегрирано развитие и отправя
покана за публично обсъждане, съдържаща
мястото и датата за неговото провеждане.
(3) Процесът на публично обсъждане се
обективира в протокол с отразени становища от заинтересованите страни. Протоколът е неразделна част от проекта на плана
за интегрирано развитие на общината при
внасянето му за разглеждане и приемане от
общинския съвет.
Чл. 21. (1) Планът за интегрирано развитие на общината се обсъжда и приема от
общинския съвет по предложение на кмета на
общината в срок до 3 месеца преди началото
на периода на неговото действие, с изключение
на плана за периода 2021 – 2027 г.
(2) Одобреният план за интегрирано развитие на община се представя от кмета на
общината пред съответния областен съвет за
развитие в срок до три месеца от неговото
приемане от съответния общински съвет.
(3) Планът за интегрирано развитие на
общината и решението на общинския съвет
за неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет и на портала
за обществени консултации на Министерския
съвет в срок до пет работни дни от датата на
решението за приемането му.
Чл. 22. (1) Планът за интегрирано развитие
на общината се актуализира при наличие на
някое от следните обстоятелства:
1. при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
2. в резултат на промени в свързаното
с него национално законодателство или в
правото на ЕС;
3. при съществени промени в национални
или секторни стратегии, концепции и програми, влияещи върху изпълнението на плана;
4. при приемане или изменение на бюджета
на общината и утвърждаване на индикативните
разчети за средствата от Европейския съюз
се актуализира и програмата за реализиране
на плана.
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(2) Изработването и приемането на актуализирания план по ал. 1 се извършва при
условията и по реда за изработване и приемане на плана за интегрирано развитие на
общината.
(3) За ефективното и ефикасното изпълнение на плана за интегрирано развитие на
общината програмата за неговата реализация,
в която са посочени източниците на финансиране и е съобразена с размера на осигуреното
финансиране в тригодишната бюджетна прогноза, когато е предвидено такова, може да се
актуализира при необходимост с решение на
общинския съвет по предложение на кмета
на общината.
Чл. 23. Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране на плана за интегрирано развитие
на община се осъществява чрез бюджета на
общината и/или със средства от фондовете
на Европейския съюз, и/или други финансови източници, като кметовете на общини
ежегодно планират необходимите за целта
финансови ресурси.
Чл. 24. Изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се отчита
чрез годишните доклади за наблюдението
на изпълнението му, изготвени на база на
програмата за реализация.
Чл. 25. Кметът на общината и общинският
съвет осигуряват информация и публичност
на плана за интегрирано развитие на общината в съответствие със своите компетенции.
Чл. 26. (1) Кметът на общината внася за
обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната
и последващата оценка на изпълнението на
плана за интегрирано развитие на общината.
(2) Докладите по ал. 1 се публикуват на
страницата на общината в интернет и на
портала за обществени консултации на Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИК АТА ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Раздел I
Организация и дейност на регионалния съвет
за развитие
Чл. 27. (1) Съставът на регионалния съвет
за развитие се определя по чл. 18, ал. 3, 4, 5
и 6 от ЗРР, състои се от председател, заместник-председател и членове и се подпомага от
експертен състав.
(2) В състава на регионалния съвет за развитие се включват членове с право на глас при
вземане на всички решения и наблюдатели с
право на съвещателен глас. Наблюдателите
по ал. 13, т. 6 – 11 от ЗРР са с право на глас
при приемане на решения по чл. 19, ал. 1,
т. 3 от ЗРР.
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(3) Когато наблюдателите по ал. 2 имат
право на глас, съставът на регионалния съвет
за развитие се нарича „широк състав“.
Чл. 28. Председател ят на регионални я
съвет за развитие:
1. изпълнява функциите, определени в
чл. 18, ал. 7 от ЗРР;
2. предлага за обсъждане и одобрение от
регионалния съвет за развитие проекта на
интегрираната териториална стратегия на
региона за планиране от ниво 2;
3. предлага на съвета да приеме правила
за работа в случаи, неуредени с правилника,
като приетите правила подлежат на писмено
оповестяване;
4. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета и информира съответните компетентни органи за решенията,
отнасящи се до тяхната дейност;
5. осигурява условията за провеждане на
заседанията на регионалния съвет за развитие като спазва принципа за партньорство
и безпристрастност при осъществяване на
процеса на вземане на решения от членовете
на регионалния съвет за развитие;
6. изпраща на министъра на регионалното
развитие и благоустройството становища по
изпълнението и въздействието на програмите,
съфинансирани от фондовете на Европейския
съюз и програми, оказващи влияние върху
развитието на региона;
7. внася за обсъждане и приемане от регионалния съвет за развитие годишна индикативна програма за дейността на съвета за
следващата година;
8. осигурява публичност и прозрачност
на работата по изпълнение на функциите на
регионалния съвет за развитие;
9. изразява официалното становище на
регионалния съвет за развитие пред средствата за масово осведомяване, а по негово
възлагане това може да прави и заместникпредседателят на съвета;
10. в изпълнение на фу нк циите си се
подпомага от заместник-председател, както
и от експерти от териториалното звено на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството в съответния регион за
планиране от ниво 2.
Чл. 29. (1) Председател на регионалния
съвет за развитие е член на съвета и изборът
му се осъществява чрез тайно гласуване от
членовете на регионалния съвет за развитие,
като решението се взема с обикновено мнозинство. Гласуването се осъществява на база
на номинации, предложени от членовете на
регионалния съвет за развитие. За председател се определя член на съвета, получил
най-голям брой гласове.
(2) По решение на регионалния съвет за
развитие председател може да бъде и лице,
което не е член на съвета. В този случай
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изборът му се осъществява чрез провеждане
на конкурс, при който кандидатите участват
с концепция за организиране дейността на
съвета и за осигуряване координирано провеждане на държавната политика за регионално
развитие в съответния регион. Конкурсът
се провежда съгласно процедура, описана
в приложение № 1. Избраното лице трябва
да отговаря на минималните изисквания,
посочени в процедурата, които се доказват и
описват в документите при кандидатстването
в конкурса.
(3) Когато председател на съвета е лице,
което не е член на съвета, той няма право
на глас при приемането на решения от регионалния съвет за развитие.
(4) Мандатът на председателя и на заместник-председателя на регионалния съвет за
развитие е за период от четири години.
(5) Мандатът на председателя на регионалния съвет за развитие може да бъде предсрочно
прекратен в следните случаи:
1. при напускане след внасяне на писмено
едномесечно предизвестие от председателя с
изявено желание за прекратяване на мандата;
2. при отпадане на качеството, в което
лицето има право да участва в регионалния
съвет за развитие;
3. когато след избирането му лицето е
осъдено с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от
общ характер;
4. при извършване на административнотериториални промени, водещи до промяна
на областта или на региона за планиране
от ниво 2, в които попада община, или при
закриване на общината, когато председател
на регионалния съвет за развитие е кмет на
община или председател на общински съвет;
5. при поставянето му под запрещение;
6. при физическа невъзможност за изпълнение на задълженията или при смърт;
7. при внасяне на аргументирано предложение от повече от половината членове
на регионалния съвет и неговото гласуване
с мнозинство от повече от половината от
членовете.
(6) При предсрочно прекратяване на мандата на председателя на регионалния съвет
за развитие заместник-председателят свиква
заседание на регионалния съвет за развитие
за избор на нов председател, като за такъв
може да бъде избран член на съвета или
лице, което не е член на съвета. До избора
на нов председател на регионалния съвет за
развитие, неговите функции се изпълняват от
заместник-председателя.
(7) Членството на член на регионалния
съвет за развитие по чл. 18, ал. 4 от ЗРР и
участието на наблюдател с право на съвещателен глас по чл. 18, ал. 13 от ЗРР се прекратява
в следните случаи:
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1. при отпадане на качеството, в което
лицето има право да участва в регионалния
съвет за развитие;
2. когато след определянето му лицето е
осъдено с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от
общ характер;
3. при поставянето му под запрещение;
4. при физическа невъзможност за изпълнение на задълженията или при смърт.
(8) При прекратяване на членството на
член на регионалния съвет за развитие по
чл. 18, ал. 4 от ЗРР и участието на наблюдател
с право на съвещателен глас по чл. 18, ал. 13
от ЗРР се заменят от друг представител на
съответната институция, определен по реда
на избирането им.
(9) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие подпомага председателя
на регионалния съвет за развитие в изпълнение
на неговите функции.
(10) Заместник-председателят на регионалния съвет за развитие е член на регионалния
съвет за развитие и се избира за мандат от
четири години чрез тайно гласуване от членовете на регионалния съвет за развитие с
право на глас. Мандатът на заместник-председателя се прекратява при условията и по реда
на прекратяване на мандата на председателя.
(11) Секретар на регионалния съвет за развитие е началникът на териториалното звено
на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за стратегическо и
пространствено планиране и координация на
регионалното развитие в съответния регион
за планиране от ниво 2.
(12) Секретарят на съвета:
1. организира и обезпечава административно-техническата работа на регионалния
съвет за развитие;
2. подготвя материалите за заседанията и
осигурява навременното разпространение на
дневния ред и материалите за заседанията;
3. участва в заседанията на регионалния
съвет за развитие без право на глас при вземането на решения;
4. координира работата на експертния състав на регионалния съвет за развитие;
5. отговаря за съхранението на документите, свързани с дейността на регионалния
съвет за развитие.
(13) Представителите на общините в регионалния съвет за развитие се определят
от представителите на общините, членове
на съответния областен съвет за развитие
чрез процедура за избор, организирана от
Националното сдружение на общините в Република България, при спазване на принципа
за прозрачност.
(14) В процедурата по ал. 12 се определя
срокът на мандата на представителите на
общините в регионалния съвет за развитие.
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(15) Процедурата по ал. 12 се провежда
с участието на упълномощен представител
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
(16) В изпълнение на изискванията на чл. 18,
ал. 6, т. 5 от ЗРР за членове на Регионалния
съвет за развитие на Югозападния регион
за планиране по реда на ал. 12 се избират и
представители на Столичния общински съвет
и/или кметове на районни администрации до
достигане на общо шестима представители на
Столичната община в Регионалния съвет за
развитие на Югозападния регион за планиране.
Чл. 30. Поименният състав на представителите по чл. 18, ал. 13, т. 1 – 9 от ЗРР се
определя, както следва:
1. представителят на дирекция „Централно
координационно звено“ в администрацията на
Министерски съвет се определя с официално
писмо от заместник министър-председателя
по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
администрация или от директора на дирекция „Централно координационно звено“ до
секретаря на регионалния съвет за развитие;
2. представителят на Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз“
към министъра на финансите се определя с
официално писмо от изпълнителния директор
на агенцията до секретаря на регионалния
съвет за развитие;
3. представителят от всяко министерство се
определя с официално писмо от министъра на
съответното ведомство или от оправомощено
от него лице до секретаря на регионалния
съвет за развитие;
4. представителят на Националния статистически институт се определя с официално
писмо от председателя на Националния статистически институт до секретаря на реги
оналния съвет за развитие;
5. представителят на Българската академия
на науките се определя с официално писмо
от председателя на Българската академия на
науките до секретаря на регионалния съвет
за развитие;
6. представителят на Националното сдружение на общините в Република България се
определя с официално писмо от изпълнителния директор на Националното сдружение на
общините в Република България до секретаря
на регионалния съвет за развитие;
7. представителите на национално представените организации на работодателите,
които имат свои членове на територията на
съответния регион за планиране от ниво 2, са
двама и се определят консенсусно от всички
национално представени организации на работодателите с официално писмо до секретаря
на регионалния съвет за развитие;
8. представителите на национално представените организации на работниците и служителите са двама и се определят консенсусно от
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всички национално представени организации
на работниците и служителите с официално
писмо до секретаря на регионалния съвет за
развитие;
9. представителите на висшите училища в
съответния регион за планиране от ниво 2 са
двама и се определят от Съвета на ректорите
на висшите училища в Република България с
официално писмо до секретаря на регионалния
съвет за развитие.
Чл. 31. Поименният състав на представителите по чл. 18, ал. 13, т. 10 от ЗРР се определя
за срок от 4 години по процедура съгласно
приложение № 2.
Чл. 32. Поименният състав на представителите по чл. 18, ал. 13, т. 11 от ЗРР се определя
за срок от 4 години по процедура съгласно
приложение № 3.
Чл. 33. (1) В заседанията на регионалния
съвет за развитие с право на съвещателен
глас, в качеството им на наблюдатели, участват представители на други заинтересовани
страни съгласно чл. 18, ал. 13 от ЗРР.
(2) При необходимост или с цел осигуряване на широка обществена представителност
на регионално ниво в заседанията на реги
оналния съвет за развитие могат да участват
представители на различни групи заинтересовани страни, организации или ведомства
съобразно темата на всяко заседание, след
отправена писмена покана от председателя
на регионалния съвет за развитие и без право
на глас в съответното заседание.
Чл. 34. (1) За работата си в съвета членовете на регионалния съвет за развитие,
в т.ч. председателят на регионалния съвет
за развитие, не получават възнаграждение,
включително в случаите, когато председателят
на регионалния съвет за развитие е избран
по реда на чл. 29, ал. 2.
(2) Пътните, дневните и квартирните разходи, направени от членовете на съвета и
наблюдателите по чл. 18, ал. 13 от ЗРР с право
на съвещателен глас, както и от поканените
за участие лица във връзка с работата им в
съвета, се поемат от съответните ведомства,
администрации, институции, организации,
юридически лица и управляващи органи на
оперативни програми.
(3) Когато член на регионалния съвет за
развитие е възпрепятстван да участва в заседание на съвета, той може да бъде заместен
от предварително писмено упълномощено или
определено по същия ред друго лице, което
има право на глас в заседанието.
(4) Когато наблюдател с право на съвещателен глас по чл. 33, ал. 1 е възпрепятстван
да участва в заседание на съвета, той може да
бъде заместен от предварително определено
по същия ред друго лице, което има право
на глас, включително за случаите по чл. 18,
ал. 14 от ЗРР.
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(5) Когато членове на регионалния съвет
за развитие, които са представители на общините, наблюдатели с право на глас при
приемане на решения по чл. 19, ал. 1, т. 3
от ЗРР или наблюдатели с право на съвещателен глас не присъстват на 2 поредни заседания и не са представени от определените
им заместници, се изключват от състава на
съвета и се заменят с друг представител на
съответната институция, определен по реда
на избирането им.
Чл. 35. Поименният състав на членовете
на регионалния съвет за развитие и на наблюдателите с право на съвещателен глас се
утвърждава на всеки четири години със заповед на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
Чл. 36. (1) Регионалният съвет за развитие
провежда редовни заседания не по-малко от
четири пъти годишно.
(2) За целите на обсъждане и одобряване
на концепции за интегрирани териториални
инвестиции могат да бъдат свиквани и извънредни заседания след представянето на
доклади от експертния състав на регионалния
съвет за развитие.
(3) Регионалният съвет за развитие се
свиква на редовно или извънредно заседание
от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане най-малко на една трета от
членовете му;
3. по искане на министъра на регионалното
развитие и благоустройството;
4. по предложение на секретаря на реги
оналния съвет за развитие при постъпила информация за приключена процедура за оценка
на концепции за интегрирани териториални
инвестиции от страна на експертния състав
във връзка с изпълнение на функциите по
чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР.
(4) Заседанията на регионалния съвет за
развитие могат да се провеждат присъствено,
чрез писмена неприсъствена процедура за
вземане на решения или дистанционно чрез
провеждане на видеоконферетна среща.
Чл. 37. (1) Регионалният съвет за развитие
провежда своите присъствени заседания на
територията на съответния регион за планиране от ниво 2 в населено място, предложено
от председателя на съвета.
(2) В случаите, когато заседанието е във
връзка с изпълнение на функциите съгласно
чл. 19, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 от ЗРР, председателят
на регионалния съвет за развитие уведомява
членовете на съвета и наблюдателите с право
на съвещателен глас по чл. 18, ал. 13 от ЗРР
относно датата, мястото и предварителния
дневен ред на заседанието не по-късно от
30 дни преди неговото провеждане. Уведомлението е писмено и може да бъде изпратено
по пощата или по електронен път.
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(3) В случаите, когато заседанието е във
връзка с изпълнение на функциите съгласно
чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР, председателят на
регионалния съвет за развитие уведомява
членовете на съвета и наблюдателите с право
на съвещателен глас по чл. 18, ал. 13 от ЗРР
относно датата, мястото и предварителния
дневен ред на заседанието не по-късно от
15 дни преди неговото провеждане. Уведомлението е писмено и може да бъде изпратено
по пощата или по електронен път.
(4) За целите на издаване на писма за
подкрепа по смисъла на чл. 19, ал. 1, т. 4 от
ЗРР заседанията на регионалния съвет се
провеждат чрез писмена процедура. Честотата
на процедурите е съобразена със сроковете
на обявени покани за кандидатстване.
(5) Материалите по предварителния дневен
ред се изпращат от секретаря на регионалния
съвет за развитие на членовете на съвета наймалко 10 дни преди заседанието. В случаите, в
които заседанието е във връзка с изпълнение
на функциите по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР, изпращането на материалите става едновременно
с предварителното уведомяване по ал. 3.
(6) Всеки член на регионалния съвет за
развитие в деня на заседанието може да прави
предложение за включване на нови точки в
дневния ред непосредствено преди неговото
гласуване, които се разглеж дат само при
съгласие на най-малко две трети от всички
членове, присъстващи на заседанието.
Чл. 38. (1) Заседанията на регионалния
съвет за развитие са редовни, ако на тях присъстват не по-малко от две трети от членовете.
(2) Заседанията на регионалния съвет за
развитие могат да бъдат открити. По решение
на регионалния съвет за развитие заседанието
се излъчва в реално време по интернет или
чрез друг тип публична комуникация.
(3) На заседанията на съвета могат да
присъстват служители от експертния състав
на регионалния съвет за развитие без право
на глас съгласно предварително определен от
председателя на регионалния съвет за развитие
присъствен списък.
(4) В началото на всяко заседание регионалният съвет за развитие одобрява предложения
от председателя дневен ред и взема решение
за включване на нови точки в него в случаите
по чл. 37, ал. 6.
Чл. 39. (1) Регионалният съвет за развитие
обсъж да становища, препоръки, док лади,
справки и оценки и приема решения. Приетите
решения се разпространяват до гражданите
чрез средствата за масово осведомяване или
по друг подходящ начин по решение на реги
оналния съвет за развитие. Решенията по ал. 4
се публикуват и на електронната страница
на програмата за развитие на регионите и на
eдинния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
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(2) Решенията на регионалния съвет за
развитие, с изключение на решенията по
ал. 3 и 4, се приемат с мнозинство от повече
от половината от общия брой на членовете.
(3) Проектът на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за
планиране от ниво 2 се одобрява с мнозинство
от две трети от общия брой на членовете на
регионалния съвет за развитие.
(4) Решенията за одобряване на концепции
за интегрирани териториални инвестиции във
връзка с функциите по чл. 19, ал. 1, т. 3 от
ЗРР се приемат от широкия състав на съвета съгласно чл. 27, ал. 3 и се обективират в
списък с одобрени концепции за интегрирани
териториални инвестиции, съставен на базата
на проведена процедура за подбор, описана в
приложение № 4.
(5) Членовете на широкия състав, които
участват с проектно/проектни предложение/
предложения в концепция за интегрирани
териториални инвестиции – обект на оценка
в рамките на процедурата по предварителен
подбор, нямат право на глас при оценките по
процедурата в приложение № 4.
(6) По изключение регионалният съвет
за развитие може да приема решения и неприсъствено чрез протокол, към който се
прилага проектът на решение, придружен с
мотиви. Решението се приема, ако то е подкрепено писмено без забележки най-малко
от две трети от членовете му. При липса на
писмен отговор от страна на член на реги
оналния съвет за развитие се приема, че той
съгласува проекта на решение без бележки.
В случай че решението не е подкрепено от
нужното мнозинство, проектът на решението
се включва за разглеждане в дневния ред на
следващото заседание.
(7) Решенията по ал. 3 и 4 се вземат само
на присъствено заседание на регионалния
съвет за развитие или дистанционно чрез
провеждане на видеоконферентна среща.
Чл. 40. (1) За всяко заседание се съставя
протокол, като редът за неговото водене се
определя от председателя. В протокола задължително се отразяват взетите решения,
като към тях се прилагат всички съпътстващи материали – обект на разглеж дане на
заседанието.
(2) Протоколът се подписва от протоколиста, председателя и секретаря, след което
се изпраща от секретаря на всички членове
на съвета в срок от 10 работни дни.
Чл. 41. (1) Средствата, необходими за дейността на регионалния съвет за развитие и за
укрепване на административния му капацитет,
се предвиждат чрез годишна индикативна
програма, която се изготвя от председателя
на съвета.
(2) Средствата по ал. 1 за дейността на
регионалния съвет за развитие се разходват
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за провеждане на заседанията, както и за
други дейности, пряко свързани с функциите
на съвета.
(3) Председателят на регионалния съвет за
развитие изготвя годишни отчети за извършените разходи. Отчетите се одобряват от
членовете на регионалния съвет за развитие
с гласуване с обикновено мнозинство.
Чл. 42. (1) Експертният състав на регионалния съвет за развитие е без право на
глас и се състои от три отделни звена със
специфични функции: звено за медиации,
звено за публични консултации и звено за
предварителен подбор.
(2) Звеното за медиации се състои от по
двама представители на всички областни
информационни центрове в областите от
съответния регион за планиране от ниво 2.
(3) Звеното за публични консултации се
състои от по двама представители на всички
областни информационни центрове в областите от съответния регион за планиране от
ниво 2, които са различни от представителите
по ал. 2.
(4) Звеното за предварителен подбор се
състои от по четирима представители на
териториалното звено на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
в съответния регион за планиране от ниво 2,
които са служители на управляващия орган
на програмата за развитие на регионите,
както и от по двама представители от всички
останали управляващи органи на програми,
съфинансирани от европейските фондове, които участват в изпълнението на интегрирания
териториален подход.
(5) За изпълнение на функциите на регионалните съвети за развитие по чл. 19, ал. 1,
т. 4 от ЗРР експертният състав на звеното по
ал. 4 се състои единствено от представители
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, които са служители на
управляващия орган, националния орган и
други структури по програмите за трансгранично сътрудничество.
(6) Представителите по ал. 2 и 3 на областните информационни центрове в областите от
съответния регион за планиране от ниво 2 се
определят с официално писмо от ръководителя
на съответната администрация до секретаря
на съответния регионален съвет за развитие. Едни и същи служители на областните
информационни центрове не могат да бъдат
представители едновременно в звеното по
ал. 2 и в звеното по ал. 3.
(7) Представителите по ал. 4 на териториалното звено на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в
съответния регион за планиране от ниво 2,
както и представителите от управляващите
органи на програми, съфинансирани от европейските фондове се определят със заповед

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

на ръководителя на управляващия орган на
съответната програма. Заповедите се изпращат на секретаря на съответния регионален
съвет за развитие.
(8) В случай на възникнала необходимост
от допълнителна експертиза, в работата на
звеното по ал. 4 могат да бъдат включвани
външни експерти съобразно спецификата
на проектите в рамките на концепциите за
интегрирани териториални инвестиции чрез
заповед на ръководителя на управляващия
орган на програмата за развитие на реги
оните, при спазване на условията на Закона
за управление на средствата от Европейските
структурни и инвестиционни фондове и подзаконовата нормативна уредба.
(9) Съставът и числеността на звеното по
ал. 5 се определят със заповед на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или упълномощено от него лице.
(10) Съставът и числеността на звената по
ал. 1 се определят със заповед на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
на основание на постъпилите писма по ал. 6
и заповеди по ал. 7.
Чл. 43. (1) Звеното за медиации изпълнява
следните функции:
1. осъществява координация и съдейства
за сформирането на партньорство между заинтересованите страни на регионално ниво
в процеса на подготовка на интегрираните
проектни предложения или концепции за
интегрирани проекти по интегрирания териториален подход;
2. подпомага комуникацията между потенциалните партньори чрез разяснителни
кампании и информационни дейности;
3. отговаря за информационната стратегия на регионалния съвет за развитие при
запознаването на общността с интегрирания
териториален подход и с условията и реда за
получаване на писма за подкрепа по смисъла
на чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР;
4. на всеки 2 месеца изготвя доклад за
сформираните партньорства и изготвените
концепции за интегрирани териториални инвестиции през съответния период; докладът
се предоставя за информация и разглеждане
на следващото заседание на регионалния съвет за развитие чрез неговия председател в
петдневен срок от изтичането на съответния
двумесечен период;
5. подпомага потенциалните кандидати по
програмите за трансгранично сътрудничество
чрез разяснителни кампании и информационни дейности.
(2) Звеното за публични консултации изпълнява следните функции:
1. отговаря за провеждането на публични
събития, насочени към широката общественост, и изготвя график и програма за провеждането им;
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2. организира и провежда традиционни и
иновативни форми на обществени консултации и представяния, свързани с разглеждане
и обсъждане на подадени концепции за интегрирани териториални инвестиции;
3. при постъпили предложения за промяна
в обхвата и съдържанието на концепциите
уведомява партньорствата и определя срок, в
който партньорите имат право да преработят
концепциите;
4. изготвя доклад за резултатите от проведените обществени консултации и оценява
степента на обществената подкрепа на представените концепции за интегрирани териториални инвестиции в съответствие с критерии,
публикувани при обявяване на съответната
процедура за подбор на концепции; докладът
се представя пред секретаря на регионалния
съвет за развитие;
5. организира и провеж да обществени
консултации и представяни я, свързани с
разглеждане и обсъждане на подадени концепции на потенциални български кандидати
по програмите за трансгранично сътрудничество, съобразно изискванията на обявлението за получаване на писма; изготвя доклад
за резултатите от проведените обществени
консултации, които предоставя на звеното за
предварителен подбор.
(3) Звеното за предварителен подбор изпълнява следните функции:
1. извършва оценка за административно
съответствие и допустимост на концепциите
за интегрирани териториални инвестиции,
включително:
а) преглед на концепциите в съответствие с
критериите за административно съответствие
и допустимост, публикувани при обявяване
на съответната процедура за подбор на концепции;
б) изпращане на искания за разяснения или
отстраняване на установена нередовност към
партньорствата, чиито концепции не покриват
напълно изискванията за административно
съответствие и допустимост;
в) изготвяне на списък с концепциите, които могат да преминат към етап на оценка на
качеството, и списък с концепции, отхвърлени
на етапа на административно съответствие и
допустимост, включително мотиви за отхвърляне на концепциите, които не са допуснати
до етап на оценка на качеството;
2. извършва оценка на качеството на подадените концепции за интегрирани териториални инвестиции в съответствие с критерии,
публикувани при обявяване на съответната
процедура за подбор на концепции;
3. изготвя доклад за проведената процедура и списък с концепциите за интегрирани
териториални инвестиции с получените от
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тях точки на етапа на оценка на качеството;
докладът се представя пред секретаря на регионалния съвет за развитие;
4. подготвя информация до секретаря на
регионалния съвет за развитие за необходимостта от свикване на заседание на съвета;
5. оформя окончателния списък с класирани концепции във връзка с процедурата по
приложение № 4; оформянето на окончателния
списък се извършва от представителите на
териториалното звено на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
в съответния регион за планиране от ниво 2.
(4) Представителите от управляващите органи на програми в звеното за предварителен
подбор, с изключение на представителите
на управляващия орган на програмата за
развитие на регионите, участват в изпълнението на функциите по ал. 3, т. 1 – 3 само
на подадените концепции за интегрирани
териториални инвестиции, които включват
проектни предложeния, попадащи в обхвата
на съответната програма.
(5) Когато действа в състав съгласно чл. 42,
ал. 5, звеното за предварителен подбор изпълнява функции по преглед на концепциите на
български кандидати за участие в проекти по
програмите за трансгранично сътрудничество,
съфинансирани от Европейските структурни
и инвестиционни фондове и инструменти за
предприсъединителна помощ на Европейския съюз, за съответствие с приоритетите
на интегрираните териториални стратегии за
развитие на регион за планиране от ниво 2,
включително:
1. подготвя обявление за получаване на
писма за подкрепа по програмите за транс
гранично сътрудничество, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове и инструменти за предприсъединителна помощ на Европейския съюз, което
се одобрява от министъра на регионалното
развитие и благоустройството или упълномощено от него лице;
2. извършва преценка на концепциите за
съответствие с обхвата, критериите и образ
ците, които се одобряват от министъра на
регионалното развитие и благоустройството
или от упълномощено от него лице;
3. изготвя списък с концепциите, които
се представят пред регионалния съвет за
развитие, и информация до председателя на
регионалния съвет за развитие за необходимостта от провеждане на писмена процедура;
4. изготвя писма за подкрепа по смисъла
на чл. 19, ал. 1, т. 4 от ЗРР или за ревизия
на концепциите.
(6) Когато действа в състав съгласно чл. 42,
ал. 5, звеното за предварителен подбор изпълнява функциите си съгласно вътрешни
правила, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството или
от упълномощено от него лице.
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(7) Експертният състав на регионалния
съвет за развитие осъществява дейността си
чрез комуникация по електронен път, както
и чрез организиране на работни срещи, включително дистанционни срещи.
Раздел II
Организация и дейност на областния съвет
за развитие
Чл. 44. Областният съвет за развитие съдейства за провеждане на държавната политика за регионално развитие на територията
на областта.
Чл. 45. (1) Председател на областния съвет
за развитие е областният управител.
(2) При изпълнение на своите функции
председателят на областния съвет за развитие
се подпомага от определен от него заместник
областен управител.
(3) Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта,
по един представител на общинския съвет на
всяка община, делегирани представители на
областните структури на представителните
организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
(4) Членове на областния съвет за развитие
на област София (Столична община), област
Пловдив и област Варна са и кметовете на
райони, както и съответно 25 представители
на общинския съвет на Столичната община,
6 представители на общинския съвет на община Пловдив и 5 представители на община
Варна, определени от общинския съвет.
(5) Като членове на съвета с право на глас
при обсъждане на въпроси, отнасящи се до
тяхната компетентност, участват и ръководителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт на територията на
областта по писмена покана на председателя
на областния съвет за развитие.
(6) Органите и организациите по ал. 3 и 4
уведомяват председателя на областния съвет
за развитие за определените за членове на
съвета свои представители.
(7) Когато член на областния съвет за развитие е временно възпрепятстван да участва в
работата на съвета, той може да бъде заместен
от предварително определено по същия ред
друго лице. В случай че посоченият заместник
е изрично писмено упълномощен да участва в
конкретното заседание, той притежава право
на глас.
Чл. 46. Смяната на членовете на областния
съвет за развитие, които са представители
на общинските съвети, на областните структури на представителните организации на
работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, се извършва
от съответните органи по реда на тяхното
определяне.
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Чл. 47. По покана на председателя на областния съвет за развитие на заседанията на
съвета могат да присъстват и да участват в
обсъжданията с право на съвещателен глас
представители на министерства и други ведомства и на териториалните им структури,
на регионалния съвет за развитие, на други
областни съвети за развитие от региона за
планиране от ниво 2, както и на физически
лица и представители на юридически лица,
имащи отношение към развитието на областта.
Чл. 48. Списъкът с поименния състав на
областния съвет за развитие се предоставя
на членовете на съвета и на секретаря на
регионалния съвет за развитие и се обявява
публично по подходящ начин.
Чл. 49. (1) По решение на областния съвет за
развитие се създават постоянни или временни
комисии. Постоянните комисии се създават
в областта на пространственото развитие, устройството на територията и строителството,
индустрията и новите технологии, транспорта
и енергетиката, туризма и околната среда,
здравеопазването, образованието, пазара на
труда и в други области, свързани с приоритетите за развитие на областта.
(2) Правилата, с които се определят организацията и дейността на постоянните и временните комисии, се изготвят от областната
администрация.
Чл. 50. Областният съвет за развитие изпълнява следните функции:
1. одобрява правилата за организацията
и дейността на постоянните или временните
комисии към областния съвет за развитие по
предложение на областния управител;
2. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области
в страната и извън нея за осъществяване на
съвместни дейности по регионалното развитие
и териториалното сътрудничество;
3. обсъжда и решава въпроси, имащи отношение към цялостното развитие на областта.
Чл. 51. Председателят на областния съвет
за развитие:
1. ръководи и координира дейността на областния съвет за развитие и го представлява;
2. организира изпълнението на решенията
на областния съвет за развитие и информира
съответните компетентни органи за решенията, отнасящи се до тяхната дейност;
3. осигурява публичност и прозрачност на
дейността на областния съвет за развитие;
4. прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области
в страната и извън нея за осъществяване на
съвместни дейности по регионално развитие
и териториално сътрудничество;
5. осигурява координация и взаимодействие
с регионалния съвет за развитие, с други областни съвети за развитие, с териториалните
звена на изпълнителната власт във връзка с
дейността на областния съвет за развитие.
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Чл. 52. (1) Областният съвет за развитие
заседава най-малко един път годишно.
(2) Областният съвет за развитие се свиква
на заседание от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от членовете му;
3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;
4. по искане на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
(3) При отсъствие на председател я на
областния съвет за развитие заседанията на
съвета се свикват и ръководят от определен
от него заместник областен управител.
(4) Председателят на областния съвет за
развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите
и материалите по дневния ред се изпращат
на членовете на съвета не по-късно от 7 дни
преди заседанието.
(5) Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят
от членовете на областния съвет за развитие
непосредствено преди неговото гласуване.
Чл. 53. (1) Заседанията на областния съвет
за развитие са редовни, ако присъстват не помалко от две трети от членовете на съвета.
(2) Решенията на областния съвет за развитие се приемат с мнозинство от повече от
половината от общия брой на членовете.
Чл. 54. (1) Заседанията на областния съвет
за развитие са открити.
(2) За всяко заседание се съставя протокол,
в който се отразяват приетите решения.
(3) Протоколът се подписва от председателя
и протоколиста и се изпраща на членовете на
областния съвет за развитие и на секретаря
на регионалния съвет за развитие.
(4) Приетите материали от заседанията
на съвета са публични и се оповестяват по
подходящ начин.
Чл. 55. (1) Областният съвет за развитие
може да приема решения и дистанционно чрез
провеждане на видеоконферентна среща или
чрез писмена процедура за вземане на решения. За неприсъствените форми за вземане
на решения се изготвя протокол, към който
се прилага проектът на решение, придружен
с мотиви.
(2) Решението е прието, ако е подкрепено писмено без забележки от две трети от
членовете на областния съвет за развитие. В
случай че решението не бъде прието, проектът
на решението се включва за разглеждане в
дневния ред на следващото заседание. При
липса на писмен отговор от страна на член на
областния съвет за развитие се приема, че той
съгласува проекта на решение без бележки.
Чл. 56. (1) Организационно-техническото
осигуряване на дейността на областния съвет
за развитие се осъществява от секретар на
съвета.
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(2) Областният управител определя един
от служителите в областната администрация
за секретар на областния съвет за развитие.
(3) Сек ретарят на областни я съвет за
развитие отговаря за цялостната дейност по
организацията и провеждането на заседанията,
изпращането и съхранението на материалите,
свързани с работата на съвета.
Чл. 57. (1) Средст вата, необходими за
дейността на областния съвет за развитие,
се предвиждат по бюджета на областната
администрация в рамките на бюджета на
Министерския съвет.
(2) Командировъчните и другите разходи,
направени от членовете на съвета във връзка
с тяхната дейност, са за сметка на съответната
областна администрация, министерствата, ведомствата, общините и организациите, които
представляват.
(3) Председателят и членовете на областния
съвет за развитие не получават възнаграждение за работата си в съвета.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНК А НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 58. Наблюдението на изпълнението на
стратегическите документи за пространствено и регионално развитие се извършва с цел
постигане на ефективност и ефикасност на
стратегическото планиране на регионалното и
пространственото развитие, програмирането,
управлението и ресурсното им осигуряване.
Чл. 59. Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално
и местно развитие съгласно определени физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, прилагани
от органите за управление, и мерките за
осигуряване на информация и публичност за
резултатите от изпълнението на документите
за стратегическо планиране на регионалното
и пространственото развитие.
Чл. 60. За постигане целите на наблюдението на изпълнението на съответните документи
за стратегическо планиране на регионалното
и пространственото развитие се създава механизъм за наблюдение и оценка на база на:
1. източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на
информация;
2. индикаторите за наблюдение;
3. органите за наблюдение, организацията
и методите на тяхната работа;
4. системата на докладване и осигуряване
на информация и публичност.
Чл. 61. Наблюдението на изпълнението на
стратегическите документи за пространствено и регионално развитие се извършва въз
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основа на официални данни на Националния
статистически институт, на Евростат, на административната статистика на Агенцията
по заетостта, както и на данни от други национални, регионални и местни източници
на информация.
Чл. 62. (1) Индикаторите за наблюдение
на интегрираните териториални стратегии за
развитие на регионите за планиране на регион от ниво 2 и на плановете за интегрирано
развитие на общините отчитат степента на
постигане на целите и приоритетите за развитие, определени в съответните документи.
(2) Индикаторите за наблюдение отчитат
конкретните резултати и въздействието от
изпълнението на целите и приоритетите за
развитие.
Чл. 63. Органите за наблюдение на изпълнението на документите за стратегическо планиране на регионалното и пространственото
развитие съгласно чл. 65, ал. 1 и чл. 70, ал. 1
изпълняват следните функции:
1. осигуряване на информация и данни
и прилагане на система от индикатори за
наблюдение по отношение на реализацията
на целите и приоритетите за регионално и
местно развитие;
2. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните органи на
изпълнителната власт, други заинтересувани
органи, организации и юридически лица на
основата на принципа за партньорство;
3. осигуряване съответствие на действията
по наблюдението с условията и правилата
в областта на защитата на конкуренцията,
държавните помощи, обществените поръчки,
опазването на околната среда и насърчаването на равните възможности, и социалното
включване;
4. обсъждане и одобряване на доклади за
наблюдението на документите за стратегическо
планиране на регионалното и пространственото развитие;
5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури,
участващи в процеса на изпълнение на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2
и на плановете за интегрирано развитие на
общините;
6. разглеждане на предложения и вземане
на решения за повишаване ефективността на
процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски;
7. определяне и изпълнение на мерки за
осигуряване на информация и публичност
относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при
изпълнението на документите за стратегичес
ко планиране на регионалното и местното
развитие.
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Чл. 64. Резултатите от наблюдението на
интегрираните териториални стратегии за
развитие на регионите за планиране от ниво 2
и на плановете за интегрирано развитие на
общините се отчитат при изпълнението на
НКРПР.
Раздел II
Наблюдение на изпълнението на интегрира
ната териториална стратегия за развитие на
региона за планиране от ниво 2
Чл. 65. (1) Орган за наблюдение на изпълнението на интегрираната териториална
стратегия за развитие на региона за планиране
от ниво 2 е регионалният съвет за развитие
в съответния регион за планиране от ниво 2.
(2) В процеса на наблюдение регионалният съвет за развитие осигурява участието на
органите на централната и местната власт, на
физически и юридически лица при спазване
на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност при изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на
региона за планиране от ниво 2.
Чл. 66. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на
интегрираните териториални стратегии за
развитие на регионите за планиране от ниво 2
се осигуряват от бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
и/или чрез средства от фондовете на Европейския съюз.
Чл. 67. (1) На основата на информацията
и данните, свързани с прилагането на системата от индикатори, на всеки три години до
изтичане на срока на действие на стратегиите
се разработва доклад за наблюдението на
изпълнението на интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за
планиране от ниво 2.
(2) Докладът по ал. 1 се разработва от
териториалното звено на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
в съответния регион за планиране от ниво 2
при експертна подкрепа от дружеството по
чл. 11, ал. 6 от ЗРР.
(3) Докладите по ал. 1 осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на интегрираната териториална
стратегия за развитие на региона за планиране
от ниво 2.
(4) Докладите по ал. 1 се одобряват с решение на регионалния съвет за развитие и се
публикуват на страницата на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
в интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет в срок до
10 работни дни от приемането на решението
на регионалния съвет за развитие.
(5) По решение на регионалния съвет за
развитие или по искане на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
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могат да се изготвят и доклади за отделен
случай или период, както и по определена
тема или специфичен проблем.
Чл. 68. (1) Тригодишните доклади за наб
людението на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на
региона за планиране от ниво 2 съдържат
информация за:
1. общите условия за изпълнение на интегрираната териториална стратегия за развитие
на региона за планиране от ниво 2 и в частност
промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално,
регионално и местно ниво;
2. постигнатия напредък по изпълнението
на целите и приоритетите на интегрираната
териториална стратегия за развитие на региона
за планиране от ниво 2 въз основа на индикаторите за наблюдение и на резултатите от
наблюдението на плановете за интегрирано
развитие на общините;
3. действията, предприети от регионалния съвет за развитие с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението
на интегрираната териториална стратегия за
развитие на региона за планиране от ниво 2,
в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените
механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в
процеса на прилагане на интегрираната териториална стратегия за развитие през съответния
период, както и мерките за преодоляване на
тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация
и публичност на действията по изпълнение
на интегрираната териториална стратегия за
развитие;
г) мерките за постигане на необходимото
съответствие на интегрираната териториална
стратегия за развитие на региона за планиране
от ниво 2 със секторните политики, планове
и програми;
д) мерките за прилагане принципа на
партньорство;
е) резултатите от извършени тематични
оценки или оценки за специфични случаи
към края на съответния период;
4. преглед на планираните мерки от обхвата на стратегиите, които към момента все
още не са включени в одобрени концепции
за интегрирани териториални инвестиции;
5. заключения и предложения за подоб
ряване на резултатите от изпълнението и
наблюдението на интегрираната териториална
стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.
(2) Докладите по наблюдението и контрола
на прилагането на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, включително на мерките за

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

предотвратяване, намаляване или възможно
най-пълно отстраняване на предполагаемите
неблагоприятни последстви я от осъществяването на плана върху околната среда и
човешкото здраве, се изготвят в рамките на
междинната и на последващата оценка на
изпълнението на стратегията.
Чл. 69. Регионалният съвет за развитие осигурява информация, публичност и прозрачност
за постигнатите резултати за наблюдение на
прилагането на интегрираната териториална
стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2.
Раздел III
Наблюдение на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на община
Чл. 70. (1) Орган за наблюдение на плана
за интегрирано развитие на общината е общинският съвет.
(2) В процеса на наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на
общината общинският съвет осигурява участието на заинтересованите органи, организации,
физически и юридически лица при спазване
на принципа за партньорство, публичност и
прозрачност при изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината.
Чл. 71. Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на
плана за интегрирано развитие на общината се
осигуряват от бюджета на общината и/или със
средства от фондовете на Европейския съюз.
Чл. 72. (1) Кметът на общината организира
наблюдението на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината.
(2) За резултатите от наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие
на общината се разработва годишен доклад.
(3) Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината се изготвя по определен
от кмета на общината ред и се одобрява от
общинския съвет по предложение на кмета
на общината.
(4) Годишният доклад за наблюдението
на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината се изготвя и внася за
обсъждане и одобряване от общинския съвет
до 31 март на всяка следваща година.
(5) Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината е публичен и се оповестява
на страницата на общината в интернет.
(6) Годишните доклади за наблюдението
на изпълнението на плана за интегрирано
развитие на общината съдържат информация
за изготвяне на междинната и последващата
оценка на плана.
(7) Копие от годишните доклади за наб
людението на изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината се из-
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праща на председателя на областния съвет
за развитие в 7-дневен срок от решението за
тяхното одобряване.
(8) Годишният доклад за наблюдението на
изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината съдържа информация за:
1. общите условия за изпълнение на плана
за интегрирано развитие на общината и в
частност промените в социално-икономичес
ките условия в общината;
2. постигнатия напредък по изпълнението
на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината въз основа на
индикаторите за наблюдение;
3. действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност
и ефикасност при изпълнението на плана за
интегрирано развитие на общината, в т. ч.:
а) мерките за наблюдение и създадените
механизми за събиране, обработване и анализ
на данни;
б) преглед на проблемите, възникнали в
процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през съответната
година, както и мерките за преодоляване на
тези проблеми;
в) мерките за осигуряване на информация
и публичност на действията по изпълнение на
плана за интегрирано развитие на общината;
г) мерките за постигане на необходимото
съответствие на плана за интегрирано развитие на общината със секторните политики,
планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване
изменението на климата и за адаптацията
към вече настъпилите промени;
д) мерките за прилагане принципа на
партньорство;
е) резултатите от извършени оценки към
края на съответната година;
4. изпълнението на проекти, допринасящи
за постигане на целите и приоритетите на
плана за интегрирано развитие на общината
с размера на усвоените средства за отчетния
период и източниците на тяхното финансиране;
5. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на
плана за интегрирано развитие на общината.
(9) В цялостния процес на наблюдение и
оценка при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на
общината, кметовете на кметства и кметските
наместници, общинската администраци я,
социалните и икономическите партньори,
неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Партньорство“ е официална форма на
сътрудничество между различни заинтересовани страни и участници в социално-иконо-

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

мическия живот на конкретната територия/
район за изпълнение на съвместни проекти
и/или концепции за интегрирани териториални инвестиции, отношенията между които
се уреждат чрез подписване на споразумение
за партньорство.
2. „Концепция за интегрирани териториални инвестиции“ е комбинация от взаимосвързани и допълващи се (интегрирани) проекти/
проектни идеи, насочени към територии с
общи характеристики и/или потенциали за
развитие, включващи подходяща комбинация
от ресурси и мерки, които да бъдат използвани
целенасочено за осъществяване на конкретна
цел или приоритет от интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния
регион за планиране от ниво 2.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилникът се приема на основание
§ 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регионалното развитие.
§ 3. В срок два месеца от влизането в сила
на правилника се определят представителите
на общините в регионалните съвети за развитие чрез процедура за избор, организирана
от Националното сдружение на общините в
Република България, при спазване на принципа за прозрачност, която е съгласувана
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
§ 4. В срок десет дни от влизането в сила
на правилника Националното сдружение на
общините в Република България представя
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството за съгласуване процедурата по § 3.
§ 5. Резултатите от проведения избор по
процедурата по § 3 се предоставят в петдневен
срок с официално писмо на секретаря на регио
налния съвет за развитие и на министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
§ 6. В срок два месеца от влизането в сила
на правилника се изпращат писмата за определяне на представителите в регионалния
съвет за развитие по чл. 30.
§ 7. В срок един месец от влизането в сила
на правилника се провеждат процедурите по
чл. 31 и 32.
§ 8. Писмата по чл. 42, ал. 6 и заповедите
по чл. 42, ал. 7 се изпращат на секретарите на
регионалните съвети за развитие в срок един
месец от влизането в сила на правилника.
§ 9. До сформи рането на поименни те
състави на регионалните съвети за развитие
по реда на правилника съществуващите регионални съвети за развитие запазват своя
състав, функции и отговорности.
§ 10. В срок до 10 дни от утвърждаването
на поименния състав на регионалния съвет за
развитие по чл. 35 се свиква първо заседание
от секретаря на съответния регионален съвет
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за развитие, като на него се взема решение за
осъществяването на избор на нов председател
при условията на чл. 29, ал. 1 и 2.
§ 11. Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от
ниво 2 за периода 2021 – 2027 г. се приемат
от Министерския съвет по предложение на
министъра на регионалното развитие и благоустройството в срок до 2 месеца след началото
на периода на тяхното действие.
§ 12. Планът за интегрирано развитие на
община за периода 2021 – 2027 г. се обсъжда
и приема от общинския съвет по предложение
на кмета на общината в срок до 3 месеца от
началото на периода на неговото действие.
§ 13. Изпълнението на правилника се възлага на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
Приложение № 1
към чл. 29, ал. 2
Процедура за избор на председател на регио
налния съвет за развитие по чл. 29, ал. 2 от
правилника
Настоящите процедурни правила се прилагат по отношение на чл. 29, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие, когато по решение на регионалния
съвет за развитие (РСР) председател може
да бъде и лице, което не е член на съвета. В
този случай изборът му се осъществява чрез
провеждане на конкурс по следната процедура:
1. След вземане на решение от членовете
на РСР за избор на председател, който не е
член на РСР, секретариатът на РСР обявява
процедура за избор на председател на РСР, като
обявата се публикува в срок до 5 дни от вземането на решението на интернет страницата
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, на интернет страниците
на всички областни администрации на територията на съответния регион за планиране
от ниво 2, както и на общодостъпно място
в сградите на всички областни администрации на територията на съответния регион
за планиране от ниво 2. Обявата може да се
публикува и в местни и регионални печатни
и/или електронни медии.
2. Срокът за получаване на заявления за
участие в процедурата за избор на председател
на РСР е 30 дни от датата на публикуването
на обявата за конкурс.
3. Конк у рсът се провеж да на два етапа – предварителен подбор по документи и
обсъждане на концепция за организиране
дейността на съвета и за осигуряване координирано провеждане на държавната политика
за регионално развитие в съответния регион.
4. Кандидатите трябва да отговарят на
следните минимални изисквания, които се
доказват и описват в представената концепция
при кандидатстването в конкурса:
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4.1. Да бъде с постоянен адрес на територията на съответния регион за планиране от
ниво 2 – доказва се с копие на документ за
самоличност.
4.2. Да има доказан принос в развитието на съответния регион за планиране от
ниво 2 – доказва се със:
а) препоръка от община или от друга публична институция за участие в изпълнение
на проект, или
б) копие на заповед/референция за участие
в работни групи, съвети, комисии или друга
значима обществена дейност в съответния
регион за планиране от ниво 2.
4.3. Да има авторитет в съответните граждански, местни, професионални, научни, бизнес или културни среди в съответния регион
за планиране от ниво 2 – доказва се с препоръка за значимо постижение или активна
дейност, издадена от граждански, местни,
професионални, научни, бизнес или културни
организации, и/или с удостоверения, грамоти
и други документи за присъдени награди,
звания, отличия (научни, професионални и
др.), постигнати/получени през последните
5 години.
4.4. За предимство при избора се считат
завършено висше образование, както и опит
в сферата на местното самоуправление или
местната администрация.
5. Всеки кандидат внася в деловодството на
секретариата на съответния РСР комплект документи за кандидатстване на електронен и на
хартиен носител, поставени в запечатан плик:
а) подписано писмено заявление, че желае да участва в избора за председател на
РСР – по образец, утвърден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството;
б) концепция за организиране дейността
на съвета и за осигуряване координирано
провеждане на държавната политика за регионално развитие в съответния регион – по
образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
в) професионална автобиография;
г) копие на свидетелство за съдимост;
д) копие на документ за самоличност;
е) документи, доказващи обстоятелствата
по т. 4.2, 4.3 и 4.4 (по т. 4.4 – по избор).
Док у ментите, изда дени в ч у жбина, се
предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и
легализация от съответните оправомощени
органи в Република България.
6. Секретариатът на РСР организира съхраняването на получените заявления по начин,
който гарантира тяхната цялост и анонимността на кандидата.
7. В едноседмичен срок след крайния срок
за подаване на заявления секретариатът на
РСР извършва проверка на постъпилите за-
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явления за съответствие с изискванията за
заемане на позицията „председател на РСР“.
Проверката се документира чрез изготвяне и
подписване от секретаря на РСР на Протокол
за резултатите от проверката на постъпилите
заявления за съответствие с изискванията за
заемане на позицията. Протоколът се изготвя
по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
8. Кандидатите, чиито заявления отговарят на всички изисквания, се допускат да
участват в избора на председател на РСР.
Списъкът с допуснатите кандидати се изготвя
от секретариата на РСР и в срок до 5 дни от
неговото изготвяне се изпраща на членовете
на РСР заедно с поканата за насрочване на
заседанието за избор на председател. Към
списъка се прилагат и всички документи по
т. 5 от настоящата процедура за допуснатите
кандидати.
9. По отношение на членовете на РСР не
трябва да е налице конфликт на интереси с
кандидатите. Това обстоятелство се удостоверява с подписване на декларация за липса на
конфликт на интереси от членовете на РСР в
деня на провеждане на избора на председател.
Декларацията се попълва по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
10. Заседанието на РСР за избор на председател се насрочва от секретаря на РСР в
срок до 20 дни след изпращането на поканата. Заседанието се провежда в подходяща за
целта заседателна зала в съответния регион
за планиране (областна или общинска администрация) при следните условия:
10.1. Кандидатите за председател на РСР
се регистрират до започване на заседанието.
Неявяването на кандидат за председател на
РСР на насроченото за избор заседание на
РСР се счита за отказ от участие в избора.
10.2. Всек и кандидат представя своята
концепция в рамките на 20 минути, като при
изложението си може да използва помощни
визуални материали (презентация, видеоклип,
снимки, схеми и др.). Изложенията на кандидатите се подреждат по азбучен ред на
личните имена.
10.3. След изслушване на кандидатите се
провежда обсъждане, а след него – тайно
гласуване с бюлетини по образец, утвърден
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството.
10.4. Всеки член на РСР поставя в плик
бюлетина с името на предпочитания от него
кандидат и пуска плика в изборната урна.
10.5. Зачертани и ръчно изписани бюлетини,
празни пликове и пликове с повече от една
различни бюлетини се смятат за недействителни гласове. Пликове с повече от една еднакви
бюлетини се броят за един действителен глас.
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11. За избран се смята кандидатът, получил
повече от половината от гласовете от общия
брой на присъстващите на заседанието членове на РСР. Ако при първото гласуване не
се получи необходимото мнозинство, изборът
се повтаря в рамките на същото заседание,
като в него участват двамата кандидати, получили най-много гласове. В този случай за
избран се смята този, който е получил повече
от половината от гласовете на общия брой
присъстващи членове на РСР.
12. В случай че има само един кандидат,
изборът се провежда, като условие единственият кандидат да бъде избран за председател
на РСР е той да получи одобрението на повече
от половината от гласовете от общия брой на
присъстващите на заседанието членове на РСР.
13. В случай че никой от кандидатите не
получи необходимото мнозинство, процедурата
по избора се прекратява и по решение на РСР
може да бъде повторно обявена.
14. Образците по настоящата процедура се
утвърждават от министъра на регионалното
развитие и благоустройството в срок от 1
месец от влизането в сила на правилника.
Приложение № 2
към чл. 31
Процедура за определяне на поименния със
тав на представителите по чл. 18, ал. 13,
т. 10 от ЗРР
1. В заседанията на регионалния съвет
за развитие с право на съвещателен глас в
качеството им на наблюдатели и с право на
глас при приемането на решения по чл. 19,
ал. 1, т. 3 от Закона за регионалното развитие се включват по трима представители на
икономическия сектор в съответния регион за
планиране от ниво 2 – по един представител
на малки предприятия/микропредприятия,
средни предприятия съгласно категоризация
та по чл. 3 от Закона за малките и средните
предприятия, и на големи предприятия.
2. На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благо
устройството се обявява покана до заинтересованите представители на икономическия
сектор от трите групи по т. 1, с която се
съобщава за стартиране на процедурата по
избор на представители на икономическия
сектор за включване в състава на регионалните съвети за развитие.
3. В срок до 15 работни дни от датата на
публикуването на поканата всеки заинтересован представител на икономическия сектор
от трите групи предприятия по т. 1 подава
писмено заявление за участие. Заявлението
се изпраща в свободен текст до секретаря на
съответния регионален съвет за развитие.
4. Всяко кандидатстващо предприятие може
да подаде само едно заявление.
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5. Към заявлението се представят следните
документи:
а) копие на документ за регистрация на
предприятието на територията на съответния
регион за планиране от ниво 2;
б) копие от учредителен акт или друг
документ, с който се доказва, че предприятието е създадено най-малко 2 години преди
момента на подаване на заявление за участие
в процедурата за избор;
в) копие на отчет за приходи и разходи или
счетоводен баланс или друг документ, с който
се доказва, че предприятието е действащо към
момента на подаване на заявление за участие
в процедурата за избор.
6. В срок до 10 работни дни след изтичането
на срока по т. 3 секретарят на регионалния
съвет за развитие уведомява представители
на икономическия сектор, подали писмено
заявление за участие и представили пълен
комплект документи по т. 5, и ги кани да
осъществят присъствена или неприсъствена
среща, на която чрез гласуване да излъчат
представители на всяка една от съответните
групи предприятия по т. 1 за включването им
в състава на регионалния съвет за развитие.
За всяка от групите предприятия по т. 1 се
определят един основен член и до трима резервни членове. Решението, взето на проведената
среща, се удостоверява с подписан протокол.
7. В срок до 7 работни дни от получаването
на поканата предприятията по т. 6 писмено
уведомяват секретаря на регионалния съвет за
развитие за излъчените от тях представители
за включването им в състава на регионалния
съвет за развитие. Като доказателство за
общото им одобрение предприятията по т. 6
представят подписан протокол от проведената
среща, както и следните документи за всеки
един от излъчените представители:
а) копие на свидетелство за съдимост,
доказващо, че лицето не е осъждано за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако
е реабилитирано;
б) копия на документи, доказващи, че
лицето има минимум 2 години опит в икономическа или стопанска дейност – копие от
трудови и/или граждански договори, копие
от заповеди за участие в работни групи или
в екип за управление на проекти, копие от
длъжностни характеристики, референции и др.;
в) копия на документи, доказващи, че лицето е служител, собственик, управител или
член на върховен орган или на управителен
орган на някое от предприятията по т. 6 – копие на трудов или граждански договор, копие
от решение на общо събрание за избор на
членове на управителен съвет и др.
8. До предоставянето на документите по
т. 7 съответният основен член или резервен
член не се включва поименно в заповедта на
министъра на регионалното развитие и бла-
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гоустройството за определяне на поименния
състав на членовете на регионалния съвет
за развитие и на наблюдателите с право на
съвещателен глас и не може да участва в заседанията на регионалния съвет за развитие.
9. При промяна на основния член или на
резервен член съответната група от предприятия уведомява писмено секретаря на
регионалния съвет за развитие за необходимостта за подмяна на едно лице с друго. В
писменото уведомление се посочва лице, което
да заеме място на отпадналия представител
на съответната група от предприятия. Към
писменото уведомление се прилага подписан
протокол, удостоверяващ решението на групата от предприятия за подмяна на един от
техните представители с друг, и се представят
документи, доказващи обстоятелствата по т. 7.
10. Когато след изтичането на срока по
т. 3 за някоя от групите от предприятия не са
получени заявления или подалите заявление
за участие в избора не са представили пълен
комплект от документи по т. 5, еднократно се
провежда нова процедура за избор на представители на икономическия сектор в срок
до 1 месец след изтичането на срока по т. 3.
Приложение № 3
към чл. 32
Процедура за определяне на поименния със
тав на представителите по чл. 18, ал. 13,
т. 11 от ЗРР
1. В заседанията на регионалния съвет
за развитие с право на съвещателен глас в
качеството им на наблюдатели и с право на
глас при приемането на решения по чл. 19,
ал. 1, т. 3 от Закона за регионалното развитие
се включват трима представители на юридически лица с нестопанска цел, извършващи
общественополезна дейност на територията на
съответния регион за планиране от ниво 2 – по
един представител от следните групи:
а) организации, работещи в сферата на
равенството между мъжете и жените, недиск риминаци ята, равните възмож ности,
социалното включване и интегрирането на
маргинализираните групи;
б) екологични организации и организации,
работещи в сферата на образованието, науката
и културата;
в) агенции за регионално развитие.
2. На интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благо
устройството се обявява покана до заинтересованите юридически лица с нестопанска цел
от трите групи по т. 1, с която се съобщава за
стартиране на процедурата по избор на юридически лица с нестопанска цел за включване
в състава на регионалните съвети за развитие.
3. В срок до 15 работни дни от датата на
публикуване на поканата всички заинтересовани да участват юридически лица с нестопанска
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цел от трите групи по т. 1 подават писмено
заявление за участие. Заявлението се изпраща
в свободен текст до секретаря на съответния
регионален съвет за развитие.
4. Всяко от кандидатстващите юридически
лица с нестопанска цел може да подаде само
едно заявление.
5. Към заявлението юридическите лица
с нестопанска цел представят следните документи:
а) решение на съответния окръжен съд за
вписване в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел или друг документ, доказващ, че юридическото лице е регистрирано
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел като юридическо лице с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност най-малко 2 години
преди момента на подаване на заявление за
участие в процедурата за избор;
б) документи, доказващи, че юридическото
лице с нестопанска цел е действащо и активно
осъществява целите си не по-малко от 2 години
към момента на подаване на заявлението за
участие в процедурата за избор – последните
два годишни отчета за дейността на юридическото лице с нестопанска цел; последните
две годишни данъчни декларации, подадени
към Националната агенция за приходите (ако
е приложимо); декларация за предприятия с
приходи и разходи под 500 лв. и за предприя
тия без дейност, подадени в НСИ (ако е приложимо), и др.
6. В срок до 10 работни дни след изтичането
на срока по т. 3 секретарят на регионалния
съвет за развитие уведомява юридическите
лица с нестопанска цел, подали писмено
заявление за участие и представили пълен
комплект документи по т. 5, и ги кани да
осъществят присъствена или неприсъствена
среща, на която чрез гласуване да излъчат
представители на всяка една от съответните
групи юридически лица с нестопанска цел за
включване в състава на регионалния съвет за
развитие. За всяка една от групите юридически
лица с нестопанска цел по т. 1 се определя
един основен член и до трима резервни членове. Решението, взето на проведената среща,
се удостоверява с подписан протокол.
7. В срок до 7 работни дни от получаването
на поканата юридическите лица с нестопанска
цел по т. 6 писмено уведомяват секретаря на
регионалния съвет за развитие за излъчените
от тях представители за включването им към
регионалния съвет за развитие. Като доказателство за общото им одобрение юридическите
лица с нестопанска цел по т. 6 представят
подписан протокол от проведената среща,
както и следните документи за всеки един
от излъчените представители:
a) копие на свидетелство за съдимост,
доказващо, че лицето не е осъждано за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако
е реабилитирано;

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

б) копия на документи, доказващи, че лицето има минимум 2 години опит в сферата
на дейност на юридическите лица, за чийто
представител е номиниран – копие от трудови
и/или граждански договори, копие от заповеди за участие в работни групи или в екип за
управление на проекти, копие от длъжностни
характеристики, референции и др.;
в) копия на документи, доказващи, че
лицето е служител или е член на върховен
орган или на управителен орган на някое
от юридическите лица с нестопанска цел по
т. 6 – копие на трудов или граждански договор, копие от решение на Общо събрание на
сдружението за избор на членове на управителния съвет и др.
8. До предоставянето на документите по
т. 7 съответният основен член или резервен
член не се включва поименно в заповедта на
министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на поименния
състав на членовете на регионалния съвет
за развитие и на наблюдателите с право на
съвещателен глас и не може да участва в заседанията на регионалния съвет за развитие.
9. При промяна на основния член или на
резервен член съответната група от юридически лица с нестопанска цел уведомява
писмено секретаря на регионалния съвет за
развитие за необходимостта за подмяна на
едно лице с друго. В писменото уведомление
се посочва лице, което да заеме мястото на
отпадналия представител на съответната група
от юридически лица с нестопанска цел. Към
писменото уведомление се прилага подписан
протокол, удостоверяващ решението на групата от юридически лица с нестопанска цел за
подмяна на един от техните представители с
друг, и се представят документите, доказващи
обстоятелствата по т. 7.
10. Когато след изтичането на срока по т. 3
за някоя от групите от юридически лица с
нестопанска цел не са получени заявления или
подалите заявление за участие в избора не са
представили пълен комплект от документи по
т. 5, еднократно се провежда нова процедура
за избор на представители на юридически
лица с нестопанска цел в срок до 1 месец
след изтичането на срока по т. 3.
Приложение № 4
към чл. 39, ал. 4
Процедура за подбор на концепции за интег
рирани териториални инвестиции от регио
налните съвети за развитие в изпълнение на
функциите им по чл. 19, ал. 1, т. 3 от ЗРР
1. Процедурата за подбор на концепции за
интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)
от регионалните съвети за развитие (РСР) в
изпълнение на функциите им по чл. 19, ал. 1,
т. 3 от ЗРР започва с подаването в ИСУН от
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страна на партньорството на концепцията за
ИТИ и другите изискуеми документи съгласно
Насоките за кандидатстване по конкретната
процедура. Процедурата за кандидатстване
с концепции за ИТИ се публикува от Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
2. Звеното за публични консултации започва незабавно изпълнение на своите функции
съгласно чл. 43, ал. 2, т. 2 от ППЗРР, като
срокът за изпълнение на техните задължения
започва да тече на следващия ден от обявения
за краен срок за кандидатстване с концепции
за ИТИ, съгласно Насоките за кандидатстване
по конкретната процедура.
3. В рамките на 7 работни дни от началото на своята работа звеното за публични
консултации се запознава с постъпилите в
рамките на процедурата концепции за ИТИ и
изготвя график и програма за провеждането
на различни традиционни и иновативни форми
на обществени консултации за разглеждане,
обсъждане и информиране на обществеността относно подадените концепции за ИТИ.
Графикът и програмата за изпълнение се
утвърждават от секретаря на регионалния
съвет за развитие.
4. След изтичането на срока по т. 3 членовете на звената за публични консултации
публикуват информация относно подадените
концепции за ИТИ в интернет платформа,
създадена за целите на публичните консултации, за информиране, ангажиране и
получаване на обратна връзка от широката
общественост относно предвидените за реализиране концепции за ИТИ в рамките на
конкретния регион за планиране от ниво 2.
Членовете на звеното за публични консултации организират логистично и провеждат
информационни и други събития, дискусии и
други съгласно утвърдения график и програма
за провеждане. Информационните събития се
предават онлайн, в реално време, с опция за
онлайн коментари през интернет платформа.
По време на провеждането на различните
видове присъствени събития служителите
на звеното разпространяват писмени анкети
за събиране на мнения, коментари и оценка на представените концепции за ИТИ от
участниците в събитието. Онлайн анкети се
качват за попълване и на интернет платформата. Срокът, в който трябва да приключи
изпълнението на планираните събития, е не
по-късно от 14 работни дни след изтичането
на срока по т. 3.
5. След изтичането на срока по т. 4 служителите на съответното звено за публични
консултации събират и обобщават резултатите
от попълнените писмени и онлайн анкети.
При постъпили предложения за промяна в
обхвата и съдържанието на концепциите в
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писмените и онлайн анкетите служителите на
звеното за публични консултации уведомяват
своевременно партньорствата чрез изпращане
на писмо и определят срок, в който партньорите имат право да преработят концепциите,
като същият не може да бъде по-дълъг от
10 работни дни.
6. Работата на звеното за публични консултации приключва с изготвянето на доклад
и оценка по предварително определени критерии, съдържаща количествени измерители
относно обществената подкрепа, която получава всяка една подадена концепция за ИТИ.
В доклада се дава обобщение на получените
коментари и въпроси по време на проведените
публични консултации и начина, по който те
са отразени от вносителите на концепцията,
които РСР разглежда и обсъжда при окончателното одобрение на концепцията. Докладът
съдържа и оценката на обществената подкрепа,
която получава всяка една от концепциите
за ИТИ. Докладът се изпраща на секретаря
на РСР в срок до 2 месеца от изтичането на
крайния срок, посочен в т. 2.
7. В рамките на периода от крайния срок
за кандидатстване с концепции за ИТИ до
изтичането на срока по т. 5 се формира оценителна комисия в звеното за предварителен
подбор, която включва председател, секретар
и членове. Председател и секретар на оценителната комисия са двама от представителите
на териториалното звено на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
в съответния регион за планиране от ниво 2,
влизащи в състава на звеното за предварителен подбор. Членове са останалите двама
представители на териториалното звено на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството в съответния регион за
планиране от ниво 2, както и всички останали
представители от управляващите органи на
програми, съфинансирани от европейските
фондове, които участват в изпълнението на
интегрирания териториален подход.
8. Звеното за предварителен подбор започва
изпълнението на своите задължения от датата на представянето на доклада на звеното
за публични консултации по т. 6. Звеното
за предварителен подбор изпълнява своите
функции на два етапа:
8.1. Оценка на административно съответствие и допустимост – извършва се чрез
посочване на „да“, „не“ или „неприложимо“
за всеки един от предварително определените
критерии. На етапа на оценка на административното съответствие и допустимостта
оценителите имат право да изпращат искания
за разяснения или отстраняване на установена нередовност в изрично посочен срок към
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партньорствата, чиито концепции не покриват
напълно изискванията за административно
съответствие и допустимост. Този срок трябва
да е не по-малко от 5 работни дни. За всеки от
приложимите към конкретната концепция за
ИТИ критерии концепцията трябва да получи
положителна оценка или оценка „неприложимо“, за да продължи на следващ етап. Етапът
на оценка на административното съответствие
и допустимостта приключва с изготвянето
на списък с концепциите, които могат да
преминат към етап на оценка на качеството,
и списък с концепции, отхвърлени на този
етап, включително мотиви за отхвърляне на
концепциите, които не са допуснати до етап
на оценка на качеството. Списъкът се изготвя
от секретаря на оценителната комисия, а кандидатите, които не преминават този етап, се
уведомяват от председателя на оценителната
комисия чрез изпращане на писмо. Срокът за
извършване на оценката за административно
съответствие и допустимостта на подадените
концепции е 20 работни дни, като този срок
вк лючва и възмож ност та за изискване и
получаване на пояснения или допълнителна
информация от кандидатите.
8.2. Оценка на качеството и приоритизация
на концепциите за ИТИ, преминали успешно
първия етап на оценка на административното
съответствие и допустимостта. Всяка концепция трябва да събере определен минимален
брой точки, за да премине към преглед и
оценка от страна на членовете на РСР. Срокът за извършване на оценка на качеството
и приоритизация на подадените концепции
за ИТИ е 15 работни дни.
9. В петдневен срок от момента на приключване на оценката по т. 8.2 звеното за
предварителен подбор изготвя док лад за
проведената процедура и списък с концепциите за ИТИ с получените от тях точки на
втория етап на оценка на качеството, които
се изпращат до секретаря на РСР.
10. Подадените концепции за ИТИ заедно
с двата доклада и оценките от звеното за
публични консултации и от звеното за предварителен подбор подлежат на разглеждане
от широкия състав на регионалния съвет
за развитие. След тяхното полу чаване от
секретаря на РСР той подготвя информация
до председателя на РСР и го информира за
необходимостта от свикване на заседание на
съвета.
11. Всеки от членовете на широкия състав
на РСР разглежда индивидуално всяка концепция за ИТИ, като я оценява на базата на
предварително зададени критерии. За оценката
се използва система за точкуване. Срокът за
извършване на индивидуална оценка от членовете на широкия състав на РСР е в рамките
на периода от получаването на документите
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по т. 10 до провеждането на заседание на
РСР, на което да бъдат разгледани и финално
гласувани концепциите за ИТИ.
12. Секретарят на РСР сборува точките,
получени от индивидуалното оценяване от
всеки един от членовете на широкия състав
на РСР. Председателят на РСР свиква заседание при условията и по реда, посочени в
чл. 37, ал. 3 от ППЗРР, на което секретарят на
РСР представя класирането на концепциите
за ИТИ съгласно обобщения резултат до момента. Следва дискусия и гласуване за всяка
една от концепциите от страна на членовете
на широкия състав на РСР. Гласуването е с
„да“ и „не“ относно това дали всеки един от
членовете подкрепя концепцията за ИТИ да
бъде класирана и да премине на следващо ниво.
Подкрепата за всяка концепция при гласуването от страна на членовете на широкия състав
на РСР се оценява и изчислява като % – колко
процента от гласувалите членове от широкия
състав на РСР са подкрепили концепцията,
като точките ще се определят на базата на
скала за точкуване, определена в Насоките
за кандидатстване по съответната процедура.
Ако концепцията не получи нито един глас
„за“, тя не продължава напред в процеса на
оценка. Партньорството, подало концепцията,
има възможност, при желание, да преработи
предложението и да кандидатства отново при
спазване на всички изисквания. Положителен
брой точки получават концепции, които имат
поне един глас „за“. Точките от гласуването,
извършвано от РСР, се добавят към оценката,
която концепцията има до момента, и така
се формира окончателната оценка на концепцията, която тя получава на етапа на подбор
на концепции за ИТИ от РСР.
13. На базата на окончателните оценки,
получени от отделните концепции за ИТИ,
се оформя финалният приоритизиран списък
с оценени, одобрени и класирани концепции за ИТИ. Оформянето на окончателния
списък се извършва от представителите на
териториалното звено на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
в срок от 3 работни дни след провеждане на
съответното заседание на РСР, при условията
и по реда на чл. 43, ал. 3, т. 5.
14. Списъкът с класирането на концепции
те се публикува при условията и по реда на
чл. 49, ал. 4 в срок от 5 работни дни след
приключване на съответното заседание на РСР.
15. Секретарят на регионалния съвет изпраща списъка по т. 14 в срок от 3 работни дни
на ръководителя на управляващия орган на
програмата за развитие на регионите, който
информира ръководителите на останалите
управляващи органи на програми за резултатите от процедурата за оценка на концепции
за ИТИ в РСР.
5857
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
СПОГОДБА

за сътрудничество в областта на културата
между правителството на Република България
и правителството на Република Азербайджан
(Утвърдена с Решение № 377 от 28 юни 2019 г.
на Министерския съвет. В сила от 2 юли 2019 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Азербайджан,
по-долу наричани „Договарящите се страни“,
водени от желанието си да развият в поголяма степен и да укрепят приятелските отношения, съществуващи между двете държави,
отчитайки важната роля на междукултурния
диалог в двустранните отношения,
и с цел да развият сътрудничеството в
областта на културата,
се договориха за следното:
Член 1
Компетентните органи, отговарящи за
координацията на дейностите, свързани с
изпълнението на настоящата Спогодба, са
следните:
За Република България – Министерството
на културата на Република България.
За Република Азербайджан – Министерството на културата и туризма на Република
Азербайджан.
Член 2
Договарящите се страни ще обменят опит
и информация за съответните културни политики на своите държави.
Член 3
Договарящите се страни ще насърчават
сътрудничеството между своите културни
институции, разглеждайки възможностите
за сключване на договори между музеите,
библиотеките и театрите в своите държави.
Член 4
Договарящите се страни ще насърчават
обмена на студенти, изследователи и преподаватели в областта на образованието и обучението
по културата и изкуството и ще организират
конференции, симпозиуми и колоквиуми.
Член 5
Договарящите се страни ще разглеждат
възможностите за организиране на Дни на
културата.
Член 6
Договарящите се страни ще си сътрудничат
в сферата на опазването, реставрацията, об-

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

новяването и консервацията на археологични
паметници и обекти.
Член 7
Договарящите се страни ще си сътрудничат в областта на библиотекарството и
издателската дейност.
Член 8
Договарящите се страни ще участват в
международни музикални, театрални и кинофестивали, както и фестивали на изкуствата,
провеждани в двете страни, по покана и в
съответствие с услови ята, определени от
организаторите на подобни фестивали.
Член 9
Договарящите се страни ще организират
изложби на произведени я на изк уствата,
декоративно-приложните изкуства и кулинарни изложения.
Член 10
При писмено съгласие на Договарящите
се страни в настоящата Спогодба могат да
бъдат внесени изменени я и доп ъ лнени я.
Подобни изменения и допълнения следва да
бъдат сключени под формата на протоколи,
съставляващи неразделна част от настоящата
Спогодба, и влизат в сила в съответствие с
чл. 11 по-долу.
Член 11
Нас т оя щ ат а С пог од ба с е ск л юч ва з а
срок от 5 години и влиза в сила от датата
на получаване по дипломатически път на
последното писмено уведомление, с които
Договарящ и те се ст рани се информи рат
взаимно, че са изпълнени изискванията на
националното им законодателство, необходими за неговото влизане в сила.
Настоящата Спогодба се удължава автоматично за следващ петгодишен период,
освен ако която и да е от Договарящите
се страни не представи на другата Договаряща се страна, най-късно 6 месеца преди
датата на изтичане на настоящия Договор,
писмено известие по дипломатически път
за намерението си да прекрати действието
на Спогодбата.
Подписана в гр. Баку на 8 април 2011 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
е съставен на български, азербайджански и
английски език, като всички текстове следва
да се считат автентични в еднаква степен.
В случай на различия при тълкуването
меродавен е текстът на английски език.
За правителството на
За правителството на
Република България:  Република Азербайджан:
Вежди Рашидов,
Абулфаз Караев,
министър на
министър на културата
културата
и туризма
5853
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 2
от 5 август 2020 г.
за прилагане на мярка 21 „Извънредно вре
менно подпомагане за земеделските стопани
и малки и средни предприятия, които са
особено засегнати от кризата, предизвикана
от COVID-19“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за прилагане на мярка 21 „Извънредно
временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия (МСП),
кои т о са особено засег нат и о т к ризата,
предизвикана от COVID-19“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
Чл. 2. (1) Подпомагат се земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия
и групи и организации на производители,
които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19, като с подкрепата
ще се постигнат следните цели, към които е
насочена мярката:
1. гарантиране конкурентоспособността на
селското стопанство и жизнеспособността на
земеделските стопанства;
2. осигуряване непрекъснатост на селскостопанските дейности и на дейността на
малките предприятия, занимаващи се с преработка, предлагане на пазара или развитие
на селскостопански продукти;
3. запазване здравето на заетите в селското
стопанство.
(2) Финансовата помощ, предоставяна по
тази наредба, е безвъзмездна и се предоставя
в съответствие с принципите на публичност,
пропорционалност и прозрачност.
Чл. 3. (1) Подпомагането по мярка 21
„Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата,
предизвикана от COVID-19“ се предоставя в
три подмерки:
1. подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ –
за земеделски стопани, извършващи дейност в
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секторите „Растениевъдство“ за културите от
приложение № 1, „Животновъдство“ (говеда,
биволи, овце и кози) и/или „Пчеларство“;
2. подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2“ –
за земеделски стопани, извършващи дейност
в сектор „Растениевъдство“ за селскостопански култури, различни от тези в приложение
№ 1, и/или сектор „Животновъдство“ (свине
и птици);
3. подмярка 21.3 „Извънредно временно
подпомагане за малки и средни предприятия
(МСП) и признати групи и организации на
производители COVID 3“ – за микро-, малки
и средни предприятия, преработващи селскостопански продукти, включени в Приложение I
към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и признати групи и
организации на производители.
(2) Финансова помощ се предоставя на кандидати по ал. 1, които осъществяват дейността
си на територията на Република България.
Чл. 4. (1) Подпомагането по реда на тази
наредба се предоставя при спазване на изискванията на:
1. Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г.
относно подпомагане на селските райони от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) и отмяна на
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (OB,
L 347, 20.12.2013 г.);
2. Регламент (ЕС) 2020/872 на Европейския
парламент и на Съвета от 24 юни 2020 г. за
изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013
във връзка със специална мярка за предоставяне на извънредно временно подпомагане
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) в отговор
на избу хването на COVID-19 (OB, L 204,
26.6.2020 г.);
3. Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1009
на Комисията от 10 юли 2020 г. за изменение
на регламенти за изпълнение (ЕС) № 808/2014
и (ЕС) № 809/2014 във връзка с някои мерки
за справяне с кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 (ОВ, L 224, 13.7.2020 г.).
(2) Финансовата помощ по подмярката по
чл. 3, ал. 1, т. 3 за кандидати, извършващи
преработка на продукти от Приложение І
от ДФЕС в продукти извън Приложение І
от ДФЕС или пам у к, се предоставя при
спазване на изискванията на Регламент (ЕС)
№ 1407/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощ de minimis (ОВ,
L 352 от 24.12.2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент № 1407/2013“.
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в т о р а

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ПОМОЩТА
Раздел I
Допустими за подпомагане кандидати
Чл. 5. Допустими за подпомагане по чл. 3,
ал. 1, т. 1 са земеделски стопани, регистрирани
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3
от 1999 г.), които отговарят на поне едно от
следните условия:
1. кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания
2019 и Кампания 2020;
2. кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за
подкрепа на пчеларите през 2019 г.;
3. бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките
от ПРСР 2014 – 2020 г.
Чл. 6. (1) Допустими за подпомагане по
чл. 3, ал. 1, т. 2 са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.,
които са:
1. кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания
2019 и Кампания 2020, или
2. бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
(2) Земеделски стопани, регистрирани по
реда на Наредба № 3 от 1999 г., които отглеждат свине и/или птици, са допустими за
подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 2, в случай че
са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема
„Помощ за реализиране на доброволно поети
ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и/или схема „Помощ за реализиране на
доброволно поети ангажименти за хуманно
отношение към свинете“.
Чл. 7. (1) Допустими за подпомагане по
чл. 3, ал. 1, т. 3 са кандидати, които са:
1. микро-, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средните
предпри яти я и Препоръка на Комиси ята
от 6 май 2003 г. относно определението за
микро-, малки и средни предприятия (ОВ,
L 124, 20.5.2003 г., стр. 36), осъществяващи
преработка на селскостопански продукти,
включени в Приложение I към ДФЕС, или
на памук, с изключение на рибни продукти;
резултатът от производствения процес може
да бъде продукт, който не е включен в обхвата
на посоченото приложение;
2. групи и организации на производители,
които са МСП и осъществяват преработка,
предлагане на пазара или развитие на селско-
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стопански продукти, включени в Приложение I
към ДФЕС, или на памук, с изключение на
рибни продукти, и признати по реда на:
а) Наредба № 12 от 2015 г. за условията и
реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на
организации на производители и междубран
шови организации и групи производители
(ДВ, бр. 34 от 2015 г.);
б) Наредба № 1 от 2015 г. за договорните
отношения в сектора на млякото и условията
и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови
организации в сектора на млякото и млечните
продукти (ДВ, бр. 10 от 2015 г.), или
в) Наредба № 11 от 2007 г. за условията и
реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните
асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни
програми (ДВ, бр. 42 от 2007 г.).
(2) Към датата на подаване на заявлението
за подпомагане лицата по чл. 3, ал. 1, т. 3
трябва да:
1. са юридически лица или еднолични
търговци, регистрирани съгласно Търговския
закон или Закона за кооперациите;
2. са регистрирани по Закона за данък
върху добавената стойност;
3. докажат спад в нетните приходи от
продажби на преработени селскостопански
продукти с най-малко 20 на сто по данни за
периода март – юни на 2020 г. спрямо периода
март – юни на 2019 г.;
4. отговарят на изискванията за микро-,
ма лко или средно предпри ятие съгласно
Закона за малките и средни предприятия и
Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г.
относно определението за микро-, малки и
средни предприятия; кандидатите са длъжни
да удостоверят, че са микро-, малко или средно предприятие, като попълнят и представят
към заявлението за подпомагане Декларация
за обстоятелствата по чл. 4а, ал. 1 от Закона
за малките и средните предприятия (ЗМСП)
по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката;
5. са регистрирани или одобрени по Закона
за храните, където е приложимо.
(3) При подаване на заявление за кандидатстване на база средносписъчен брой на
персонала за периода март – юни 2020 г. не се
изисква доказване на спад в нетните приходи
от продажби на преработени селскостопански
продукти с най-малко 20 на сто.
(4) Групи/организации на производители
могат да докажат спад в нетните приходи по
ал. 2, т. 3 и от реализация на селскостопански
продукти.
Чл. 8. (1) Не са допустими за подпомагане
кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 3, които:
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1. са осъдени с влязла в сила присъда за
престъпление по чл. 108а, 159а – 159г, 172,
192а, 194 – 217, 219 – 252, 253 – 260, 301 – 307,
321, 321а и 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2. са осъдени с влязла в сила присъда за
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна;
3. имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и лихвите по тях към
държавата или към общината по седалище
на кандидата или аналогични задължения
съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен
орган, но е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите
по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП);
5. с акт на компетентен орган е установено, че:
а) са представили документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната
липса на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението
на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3,
чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, 128, чл. 228, ал. 3,
чл. 245 и 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция
и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който
не може да бъде отстранен;
8. обявени са в несъстоятелност или в
п роизводст во по несъстоя телност, и ли в
процедура по ликвидация, или са сключили
извънсъдебно споразумение с кредиторите си
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,
или са преустановили дейността си, а в случай че кандидатът е чуждестранно лице – се
намира в подобно положение, произтичащо от
сходна процедура, съгласно законодателството
на държавата, в която е установен;
9. не са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима
държавна помощ.
(2) Основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се
отнасят за лицата, които представляват кандидата съгласно регистъра, в който е вписан
кандидатът, ако има такъв, или документите,
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удостоверяващи правосубектността му. Когато
в състава на тези органи участва юридическо
лице, основанията се отнасят за физическите
лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице,
ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
(3) Отсъствието на обстоятелства по ал. 1
се декларира от кандидата в приложение № 2.
(4) Алинея 1, т. 3 не се прилага, когато
размерът на неплатените дължими данъци
или социалноосигурителни вноски е до 1 на
сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година,
но не повече от 50 000 лв.
Чл. 9. (1) Кандидатите могат да получат
безвъзмездна финансова помощ, когато дейностите не са финансирани със средства на
ЕС по други планове и програми или друг
публичен ресурс.
(2) Всеки кандидат има право да подаде
едно заявление за подпомагане само по една
от подмерките по чл. 3, ал. 1.
Раздел ІІ
Подпомагани дейности
Чл. 10. За допустимите за подпомагане
кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 1 финансовата
помощ се предоставя на земеделски стопани,
осъществяващи дейност в следните производствени сектори:
1. „Растениевъдство“ за културите в приложение № 1, като размерът на финансовата
компенсация е в зависимост от:
а) установената допустима за подпомагане
площ за Кампания 2019 по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и не повече от
размера на заявените площи по схемите по
чл. 18, т. 9 – 15 от Наредба № 3 от 2015 г. за
условията и реда за прилагане на схемите за
директни плащания (ДВ, бр. 16 от 2015 г.) (Наредба № 3 от 2015 г.), през Кампания 2020 г.
и/или не повече от размера на заявената площ
по СЕПП през Кампания 2020 г. за културите,
които не се подпомагат по схемите по чл. 18,
т. 9 – 15 от същата наредба, или
б) одобрените площи по мерките от ПРСР
2014 – 2020 г. в случаите, в които стопаните
не са участвали по схемите за директни плащания през 2019 г. и 2020 г.
2. „Животновъдство“ за говеда, биволи,
овце и кози, като размерът на финансовата
помощ е в зависимост от:
а) броя на установените допустими за
подпомагане животни от съответния вид за
Кампания 2019 по схемите по чл. 18, т. 1 – 8
и чл. 35, т. 4 от Наредба № 3 от 2015 г., но
не повече от броя на заявените животни от
същия вид за Кампания 2020 г., или
б) броя на животните от съответния вид,
одобрени по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.,
в случаите, в които стопаните не са участвали
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по схемите за директни плащания през 2019 г.
и 2020 г., но не повече от броя на животните от съответния вид, които са налични в
Интегрираната информационна система на
БАБХ – ВетИС, към 13 май 2020 г.
3. „Пчеларство“:
а) броя на пчелните семейства, одобрени
за държавна помощ de minimis през 2019 г., но
не повече от наличния брой пчелни семейства
в Интегрираната информационна система на
БАБХ – ВетИС, към 13 май 2020 г., или
б) броя на пчелните семейства, одобрени по
мерките на ПРСР 2014 – 2020 г., в случаите, в
които стопаните не са участвали за държавна
помощ по de minimis, но не повече от наличния брой пчелни семейства в Интегрираната
информационна система на БАБХ – ВетИС,
към 13 май 2020 г.
Чл. 11. (1) За допустимите за подпомагане
кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 2 финансовата
помощ се предоставя на база средносписъчен
брой на персонала за периода март – юни
2020 г. по данни, предоставени от Националната агенция за приходите (НАП).
(2) Финансова помощ се предоставя на земеделски стопани, осъществяващи дейност по
отглеждане на: свине, птици и селскостопански
култури, различни от тези в приложение № 1.
(3) Не се подпомагат дейности в земеделски стопанства, отглеждащи свине и птици,
в които има регистрирани огнища на заразни
болести през календарната 2020 г. до началото
на прием за кандидатстване по чл. 3, ал. 1,
т. 2, съгласно данни, предоставени от Българската агенция по безопасност на храните.
Чл. 12. (1) За допустимите за подпомагане
кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 3 финансовата
помощ се предоставя под формата на:
1. еднократно платима сума на база 5% от
стойността на декларираните нетни приходи
от реализация на преработени селскостопански продукти от секторите по чл. 12, ал. 3 за
2019 г., а за групи/организации на производители – и/или нетни приходи от реализация
на селскостопански продукти от секторите по
чл. 12, ал. 3 за 2019 г., или
2. еднократно платима сума на база заето лице, приравнено към средносписъчния
брой на персонала за периода март – юни
2020 г., свързан с дейностите по преработка
на селскостопански продукти от секторите
по чл. 12, ал. 3.
(2) При кандидатстване за подпомагане по
ал. 1, т. 2 не се изисква доказване на спад в
нетните приходи от продажби на преработени
селскостопански продукти с най-малко 20 на
сто за периода март – юни на 2020 г. спрямо
периода март – юни на 2019 г.
(3) За кандидатите по ал. 1 финансовата
помощ се предоставя в следните производствени сектори, свързани с преработката/
маркетинга на селскостопански продукти:
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1. мляко и млечни продукти, включително
яйца от птици, с изключение на производство,
преработка и/или маркетинг на продукти,
наподобяващи/заместващи мляко и млечни
продукти;
2. месо и месни продукти;
3. плодове и зеленчуци, включително гъби;
4. пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/
или маркетинг на продукти, наподобяващи/
заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
5. зърнени, мелничарск и и нишестени
продукти с изк лючение на производство,
преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
6. растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка
и/или маркетинг на маслиново масло;
7. технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с
изключение на производство, преработка и/
или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия,
захар и сладкарски изделия;
8. готови храни за селскостопански животни (фуражи).
(4) Финансово подпомагане не се предоставя за дейности, свързани с риба и рибни
продукти, гроздова мъст, вино и оцет.
(5) За избягване на двойно финансиране
между Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. и Оперативна програма „Инова ц и и и кон к у рен т оспособнос т“
2014 – 2020 финансова помощ не могат да
получат кандидати, извършващи дейност по
преработката/маркетинга на селскостопански
продукти извън секторите по ал. 3.
Раздел ІІІ
Финансови условия за подпомагане
Чл. 13. Финансова помощ по мярката се
предоставя в рамките на наличните средства
по ПРСР 2014 – 2020 г. и:
1. се изплаща под формата на еднократна
сума;
2. се предоставя само по една от подмерките по чл. 3, ал. 1, като не се допуска тяхното
комбиниране.
Чл. 14. (1) За кандидати, допустими за
подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1, еднократната
финансова помощ е в размер на:
1. за плодове:
а) до 1,5 ха – 750 лв.;
б) над 1,5 ха до 5 ха – 1700 лв.;
в) над 5 ха до 10 ха – 4000 лв.;
г) над 10 ха до 20 ха – 8000 лв.;
д) над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.;
е) над 30 ха – 13 500 лв.;
2. за зеленчуци оранжерийно производство:
а) до 0,5 ха – 2700 лв.;
б) над 0,5 ха до 1 ха – 5000 лв.;
в) над 1 ха до 2 ха – 9000 лв.;
г) над 2 ха – 13 500 лв.;
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3. за зеленчуци, отглеждани на открито:
а) до 1,5 ха – 950 лв.;
б) над 1,5 ха до 5 ха – 3000 лв.;
в) над 5 ха до 10 ха – 6000 лв.;
г) над 10 ха до 15 ха – 8000 лв.;
д) над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
е) над 20 ха – 13 500 лв.;
4. за маслодайна роза:
а) до 1 ха – 900 лв.;
б) над 1 ха до 5 ха – 4000 лв.;
в) над 5 ха до 10 ха – 7000 лв.;
г) над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
д) над 20 ха – 13 500 лв.;
5. за винени лозя:
а) до 1 ха – 300 лв.;
б) над 1 ха до 5 ха – 1500 лв.;
в) над 5 ха до 10 ха – 2500 лв.;
г) над 10 ха до 30 ха – 5000 лв.;
д) над 30 ха до 50 ха – 9000 лв.;
е) над 50 ха – 13 500 лв.;
6. за декоративни растения:
а) до 1 ха – 2000 лв.;
б) над 1 ха до 5 ха – 8000 лв.;
в) над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.;
г) над 10 ха – 13 500 лв.;
7. за овце и кози:
а) от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.;
б) от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.;
в) от 100 бр. до 199 бр. – 1800 лв.;
г) от 200 бр. до 299 бр. – 2200 лв.;
д) от 300 бр. до 499 бр. – 3000 лв.;
е) от 500 бр. до 999 бр. – 7000 лв.;
ж) над 999 бр. – 13 500 лв.;
8. за говеда:
а) от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;
б) от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
в) от 50 бр. до 99 бр. – 3500 лв.;
г) от 100 бр. до 249 бр. – 9000 лв.;
д) над 249 бр. – 13 500 лв.;
9. за биволи:
а) от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
б) от 50 бр. до 99 бр. – 4500 лв.;
в) от 100 бр. до 200 бр. – 9500 лв.;
г) над 200 бр. – 13 500 лв.;
10. за пчелни семейства:
а) до 49 бр. – 250 лв.;
б) от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.;
в) от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.;
г) от 150 бр. до 299 бр. – 1300 лв.;
д) от 300 бр. до 499 бр. – 1700 лв.;
е) над 499 бр. – 3000 лв.
(2) Един земеделски стопанин може да
получи подпомагане за повече от една от
изброените дейности по ал. 1, но не повече
от левовата стойност на 7000 евро.
Чл. 15. (1) За кандидати, допустими за
подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 2, финансовата
помощ се предоставя за лице, заето в стопанство, приравнено към средносписъчния брой
на персонала в съответствие със Списък на
кодовете на икономическите дейности (КИД),
посочени в приложение № 3, и е в размер на:
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1. 30 лв. за едно заето лице, приравнено към
средносписъчния брой на персонала – за кандидати, отглеждащи селскостопански култури;
2. 245 лв. за едно заето лице, приравнено
към средносписъчния брой на персонала – за
кандидати, отглеждащи свине;
3. 430 лв. за едно заето лице, приравнено
към средносписъчния брой на персонала – за
кандидати, отглеждащи птици.
(2) Един земеделски стопанин може да
получи подпомагане за повече от една от изброените дейности по ал. 1, но не повече от
левовата равностойност на 7000 евро.
(3) Средносписъчен брой на заетите в стопанството лица за определяне на плащането
по чл. 3, ал. 1, т. 2 се формира като сбор от
работните часове на всички наети лица в
стопанството по съответния КИД съгласно
приложение № 3 при 8-часов работен ден и
осреднено 21 работни дни за всеки от месеците в периода март – юни 2020 г.
(4) Данните за наетите лица по КИД и броя
отработени от тях часове се предоставят на
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна
агенция (ДФЗ – РА), от НАП и се базират на
данните, подадени от кандидатите с попълването на Декларация образец № 1 „Данни
за осигуреното лице“ на НАП.
Чл. 16. (1) За кандидати, допустими за
подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 3, финансовата
помощ е в размер на:
1. 5 % от стойността на декларираните
нетни приходи от реализация на преработени
селскостопански продукти от секторите по
чл. 12, ал. 3 за 2019 г., или
2. 270 лв. за едно заето лице, приравнено
към средносписъчния брой на персонала по
данни от НАП.
(2) Финансова помощ се предоставя само
по едно от посочените направления по ал. 1,
като не се допуска тяхното комбиниране.
(3) Минималният допустим размер на финансовата помощ по ал. 1 за едно заявление
за подпомагане и един кандидат е в рамките
на левовата равностойност на 500 евро.
(4) Максималният допустим размер на
финансовата помощ по ал. 1 не може да
надвишава левовата равностойност на 50 000
евро за един кандидат.
(5) При изчисляване на спада в нетните приходи от продажби се взима предвид
средноаритметичният нетен приход за периода март – юни на 2020 г. спрямо периода
март – юни на 2019 г.
(6) В случай на кандидати, осъществяващи
преработка, предлагане на пазара или развитие
на селскостопански продукти едновременно
в сектори по чл. 12, ал. 3 и такива извън
тях, намалението в нетните приходи ще се
изчислява от размера на тези по чл. 12, ал. 3.
(7) Данните за наетите лица и броя отработени от тях часове се предоставят на
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ДФЗ – РА, от НАП и се базират на данните,
подадени от кандидатите с попълването на
Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ на НАП.
(8) Средносписъчен брой на заетите лица
за определяне на плащането по чл. 3, ал. 1,
т. 3 се формира като сбор от работните часове
на всички наети лица в секторите по чл. 12,
ал. 3 при 8-часов работен ден и осреднено
21 работни дни за всеки от месеците в периода
март – юни 2020 г.
(9) При изчисл яване на максима лни я
допустим размер на финансовата помощ по
ал. 4 за кандидати, извършващи преработка
на продукти от приложение № І от ДФЕС в
продукти извън приложение № І от ДФЕС или
памук, се отчитат максималните размери и
натруването на минимални помощи, предоставени на територията на Република България в рамките на едно и също предприятие
съгласно чл. 3 и 5 на Регламент № 1407/2013,
както и условието на чл. 1, параграф 2 на
същия регламент.
(10) В случай че допустимият размер на
финансовата помощ по подадените заявления за подпомагане надхвърля бюджета по
подмярката, определен в заповед по чл. 17,
ал. 1, финансовата помощ по заявленията се
намалява пропорционално до размера на разполагаемия бюджет по съответната заповед.
Г л а в а

т р е т а

РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
Раздел I
Ред за кандидатстване и общи изисквания
към документите
Чл. 17. (1) Започването и приключването
на приема на заявления за подпомагане по
мярката/подмерките, включително бюджета,
се съгласуват предварително с министъра на
земеделието, храните и горите и се определят
със заповед на изпълнителния директор на
ДФЗ – РА. Заповедта съдържа началния и
крайния срок за приемане на заявления и бюджетите на съответната подмярка/подмерки.
(2) Заповед по ал. 1 се публикува най-малко
5 работни дни преди започването на приема
на електронните страници на Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ) и
ДФЗ – РА, на общодостъпно място в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“
(ОД на ДФЗ), а за приема по подмерките по
чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 – и на общодостъпно място в общинските служби по земеделие (ОСЗ)
и областните дирекции по земеделиe (ОДЗ).
(3) Изпълнителният директор на ДФЗ – РА,
може да измени заповед по ал. 1 по отношение на сроковете и бюджета по съответната
под м я рк а/под мерк и с лед п ред вари т ел но
съгласуване с министъра на земеделието,
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храните и горите. Заповедта се публикува на
електронните страници на МЗХГ и ДФЗ – РА,
на общодостъпно място в областните дирекции
на ДФЗ, а за приема по подмерките по чл. 3,
ал. 1, т. 1 и 2 – и на общодостъпно място в
ОСЗ и ОДЗ.
Чл. 18. Документите, изискуеми при кандидатстване, както и допълнително представените документи при искане от Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция
(ДФЗ – РА), следва да бъдат:
1. представени в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на представяне на заверени от
кандидата копия на документи оригиналите се
осигуряват за преглед от длъжностното лице;
2. подадени лично от кандидата или от
упълномощено лице с нотариално заверено
пълномощно, в случай че документите не се
подават лично от кандидата.
Чл. 19. (1) Кан ди датите за финансово
подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 подават
заявление за подпомагане за съответната
подмярка съгласно приложение № 4 или № 5
в ОСЗ по:
1. постоянен адрес на кандидата – физическо лице;
2. адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец.
(2) Служителите от общинските служби по
земеделие оказват помощ на кандидатите по
ал. 1 при въвеждане на данните в заявленията
за подпомагане. Въвеждането на данните се
извършва в присъствието на кандидата.
(3) Заявлението за подпомагане по ал. 1 се
разпечатва в два екземпляра и се подписва
от кандидата/упълномощеното лице. Всяко
заявление получава входящ номер, който се
генерира автоматично. Датата на разпечатване
и подписване на заявлението се счита за дата
на подаване на заявлението за подпомагане
в ДФЗ – РА.
(4) Един екземпляр от заявлението се предоставя на кандидата или на упълномощеното
от него лице. Вторият екземпляр се предоставя на ДФЗ – РА, като общинските служби
по земеделие по чл. 19, ал. 1 са длъжни да
предоставят заявленията за подпомагане и
придружаващите ги документи на отдел „Прилагане на схемите и мерките за подпомагане“
(ОПСМП) при ОД на ДФЗ в областта, в която
се намира общинската служба. Предаването
се извършва в края на всяка работна седмица
с приемно-предавателен протокол.
(5) Служител на ОПСМП проверява предоставените документи за окомплектованост
и легитимност. Когато при проверката се
констатират непълноти или несъответствия,
служител на ОПСМП уведомява кандидата
на посочения от него в заявлението телефон.
Кандидатът следва в рамките на определения
със заповедта по чл. 17, ал. 1 краен срок да
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се яви в ОПСМП и да отстрани откритите
непълноти или несъответствия. В случай
че кандидатът за подпомагане не се яви в
указания срок в ОПСМП за отстраняване
на непълнотите или несъответствията, се
счита, че няма подадено валидно заявление
за подпомагане и неговото администриране
се прекратява.
Чл. 20. (1) Кандидатите за финансово
подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 3 подават заявление за подпомагане съгласно приложение
№ 6 в ОД на ДФЗ по местонахождение на
предприятието или по адрес на седалище на
юридическото лице.
(2) Към заявлението за подпомагане по ал. 1
кандидатите прилагат следните документи:
1. нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават
лично от кандидата;
2. удостоверение за липса на задължения
от общината по седалище на кандидата;
3. декларация за обстоятелствата по чл. 4а,
ал. 1 от ЗМСП по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката;
4. декларация за отсъствие на обстоятелства
по чл. 8, ал. 1 (по образец – приложение № 2);
5. удостоверение от НСИ за определяне на
кода на основната и допълнителни икономически дейности на кандидата;
6. отчет за приходите и разходите за 2019 г.
и отчет за приходите и разходите за 2019 г.,
включващи само продуктите от секторите
по чл. 12, ал. 3;
7. отчет за приходите и разходите за периода
март – юни 2019 г. и за периода март – юни
2020 г.;
8. отчет за приходите и разходите за периода март – юни 2019 г. и периода март – юни
2020 г., включващи само продуктите от секторите по чл. 12, ал. 3;
9. синтетична оборотна ведомост за периода март – юни 2019 г. и периода март – юни
2020 г.;
10. аналитична оборотна ведомост за периода март – юни 2019 г. и периода март – юни
2020 г., включващи само продуктите от секторите по чл. 12, ал. 3;
11. годишна данъчна декларация по чл. 92
от ЗКПО;
12. дек ларация за минимални помощи
(представя се от кандидати по чл. 3, ал. 1,
т. 3, които извършват преработка на продук
ти от приложение № І от ДФЕС в продукти
извън приложение № І от ДФЕС или памук
(по образец – приложение № 7).
(3) Длъжностно лице от ОД на ДФЗ извършва преглед на документите в присъствието
на кандидата.
(4) При липса или нередовност на документите по ал. 2 длъжностното лице от ОД на
ДФЗ връща документите на кандидата заедно
с писмено посочване на липсите и нередовностите. В тези случаи кандидатът има право
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в рамките на определения със заповедта по
чл. 17, ал. 1 краен срок да подаде заявление
за подпомагане, придружено с документите.
(5) Приетите заявления за подпомагане по
ал. 1 получават идентификационен номер с
отбелязана дата на подаване.
Раздел II
Процедура за разглеждане на заявления за
подпомагане
Чл. 21. (1) След приема на заявления за
подпомагане по чл. 3, ал. 1 ДФЗ – РА:
1. извършва административна проверка на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за подпомагане;
2. извършва проверка за допустимост на
кандидатите за подпомагане.
(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти по ал. 1, т. 1
ДФЗ – РА, уведомява с мотивирано писмо
кандидатите по чл. 3, ал. 1, т. 3, които в срок
до 10 работни дни от уведомяването могат
да отстранят констатираните нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне на
допълнително изисканите документи. Представените след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са изрично
изискани от ДФЗ – РА, не се вземат предвид
при последващата обработка на заявлението
за подпомагане.
Чл. 22. Заявлението за подпомагане може
да получи пълен или частичен отказ за финансиране в случай на:
1. нередовност на документите и/или непълнота, и/или неяснота, и/или несъответствие
на заявените данни и посочените факти, установени при извършване на проверките по
чл. 21, ал. 1;
2. несъответствие с дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. неотстраняване на непълнотите, неяснотите или пропуските, включително непредставяне на изисканите документи в срока по
чл. 21, ал. 2;
4. когато бъде установена недопустимост
на кандидата за подпомагане при условията
на тази наредба;
5. когато бъде установено, че не са спазени
условията на чл. 9, ал. 1;
6. недостатъчен бюджет по мярката, определен в заповедта за прием на заявленията;
7. несъответствие на заявлението за подпомагане по подмярка по чл. 3, ал. 1, т. 3 с
изискванията на Регламент (ЕС) № 1407/2013
на Комисията от 18 декември 2013 г. относно
прилагането на членове 107 и 108 от Договора
за функционирането на Европейския съюз
към помощ de minimis в случаите на канди-
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дати, извършващи преработка на продукти от
приложение № І от ДФЕС в продукти извън
приложение № І от ДФЕС или памук.
Раздел III
Ред за изплащане на финансова помощ
Чл. 23. (1) Заявлението за подпомагане
по чл. 19, ал. 1 и чл. 20, ал. 1 е и заявка за
плащане. След извършване на съответните
админист ративни проверк и от ст рана на
ДФЗ – РА, одобрената финансова помощ се
изплаща по посочената в заявлението банкова сметка.
(2) Държа вен фон д „Земедел ие“ – РА ,
изпраща на кандидатите за подпомагане по
чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 уведомителни писма, в
които е посочен размерът на намалената или
отказаната финансова помощ.
(3) Държа вен фон д „Земедел ие“ – РА ,
изпраща на кандидатите по чл. 3, ал. 1, т. 3
уведомителни писма с посочен размер на изплатената или отказаната финансова помощ.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ – РА, информира министъра на финансите в срок до
три дни от предоставянето на всяка помощ,
попадаща в обхвата на минимална помощ,
чрез въвеждане на информацията в Информационна система за държавни помощи.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ
Чл. 24. (1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април ДФЗ – РА,
публикува на електронната си страница информация за предходната финансова година
за ползвателите на помощта, на които е
извършено плащане.
(2) Данните на ползвателя на помощта
се публикуват в съответствие с Регламент
(ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга
на общата селскостопанска политика и за
отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО)
№ 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000,
(ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 344/549 от 20 декември 2013 г.)
и могат да бъдат обработени от органите за
финансов контрол и от следствените органи
на Европейския съюз и на държавите членки
с цел защита на финансовите интереси на
Съюза.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 9а, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1, т. 1
Подпомагани култури
Група
Код на културата

Група култури

култура по
подмярка

224010-ягоди

Ягодоплодни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ

224020-малини

Ягодоплодни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ

221010-ябълки

Семкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ

221020-круши

Семкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ

222030-кайсии/зарзали

Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ

222040-череши

Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ

222050-вишни

Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ

222020-праскови/нектарини

Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ

222010-сливи

Костилкови овощни видове-ОВОЩНИ ВИДОВЕ

212000-Десертни лозя

Десертни-ЛОЗЯ

150000-КАРТОФИ

Картофи

Плодове

Луковични зеленчукови култури-ПРЕСНИ
144010-лук

ЗЕЛЕНЧУЦИ
Луковични зеленчукови култури-ПРЕСНИ

144020-чесън

ЗЕЛЕНЧУЦИ
Кореноплодни зеленчукови култури-ПРЕСНИ

143010-моркови

ЗЕЛЕНЧУЦИ
Листностъблени зеленчукови култури-ПРЕСНИ

142010-главесто зеле

ЗЕЛЕНЧУЦИ
Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ

141070-дини

ЗЕЛЕНЧУЦИ
Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ

141080-пъпеши

ЗЕЛЕНЧУЦИ
Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ

141013-домати на открито

ЗЕЛЕНЧУЦИ
Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ

141043-краставици на открито

ЗЕЛЕНЧУЦИ

Зеленчуци на
открито
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Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ
141045-корнишони на открито

ЗЕЛЕНЧУЦИ
Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ

141030-патладжан

ЗЕЛЕНЧУЦИ
Плодови зеленчукови култури-ПРЕСНИ

141023-пипер на открито

ЗЕЛЕНЧУЦИ

181010-домати - оранжерийно

Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ

производство

ПЛОЩИ

181040-краставици - оранжерийно

Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ

производство

ПЛОЩИ

181030-пипер - оранжерийно

Плодови зеленчукови култури-ОРАНЖЕРИЙНИ

производство

ПЛОЩИ
Медицински и Ароматни културиМНОГОГОДИШНИ МЕДИЦИНСКИ И

231010-маслодайна роза

АРОМАТНИ КУЛТУРИ

211000-Винени лозя

Винени-ЛОЗЯ

161000-Цветя,отглеждани за рязан

Цветя,отглеждани за рязан цвят-ЦВЕТЯ И

цвят

ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

162000-Цветя,отглеждани за

Цветя,отглеждани за луковици-ЦВЕТЯ И

луковици

ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ

Оранжерийни
зеленчуци

Маслодайна
роза
Винени лозя

Саксийни култури-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ
163000-Саксийни култури

РАСТЕНИЯ
Декоративни храсти-ЦВЕТЯ И ДЕКОРАТИВНИ

164000-Декоративни храсти

РАСТЕНИЯ
Други декоративни растения-ЦВЕТЯ И

165000-Други декоративни растения ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ
Цветя-ПЛОЩИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
176000-Цветя

ПОСЕВЕН И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ
Цветя и декоративни растения-ОРАНЖЕРИЙНИ

186100-цветя

ПЛОЩИ

186000-Цветя и декоративни

Цветя и декоративни растения-ОРАНЖЕРИЙНИ

растения

ПЛОЩИ

243000-Разсадници за декоративни

Разсадници за декоративни растения-

растения

РАЗСАДНИЦИ

Декоративни
растения
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Приложение № 2
към чл. 8, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА1
за отсъствие на обстоятелства по чл. 8, ал. 1
Долуподписаният/ата: ..............................................................................................................,
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ............................................., постоянен адрес .................................................................
..............................................................., гражданство .............................................................,
документ за самоличност №................................................., изд. на ................... от МВР –
..........................................,

в

качеството

ми

на

представляващ,

.....................................................................................................................(посочва се името
на организацията),
ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................,

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.

Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:

-

престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219

– 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния
кодекс;
-

престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка

или трета страна;
2.

Не съм участвал в подготовката на процедурата за предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ.
3.

Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

4.

Представляваният от мен кандидат

…………………………………………………
(посочва се наименованието на кандидата) са налице следните обстоятелства:
-

не е представял документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за допустимост
и критерии за оценка както в процедури по възлагане на обществени поръчки, така и в
процедури по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

1

Декларацията се подава от всички лица, които представляват кандидата.
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е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на

основания за отстраняване, критерии за допустимост или изпълнението на критериите
за подбор;
-

не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно

решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл.
128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона
за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени
с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен;
-

не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за

обществените поръчки.
5.

Представляваният от мен кандидат

………………………………………………….
(посочва се наименованието на кандидата):
-

Не е обявен е в несъстоятелност;

-

Не е в производство по несъстоятелност;

-

Не е в процедура по ликвидация;

-

Не е в производство по заличаване;

-

Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.

740 от Търговския закон;
-

Не е преустановил дейността си;

-

В случай че декларацията се подава за чуждестранно лице – то не се намира в

подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно
законодателството на държавата, в която е установен;
-

няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по
тях, към държавата или към общината по седалището на

кандидата, или

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът е установен.
или
има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила.
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или
има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на

кандидата, или аналогични

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът е установен, но размерът на неплатените дължими
данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на
годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от
50 000 лв.
(ненужното се изтрива )
-

не e изпадал в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за

възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;
Декларирам, че, в случай че настъпят промени в декларираните
обстоятелства, в рамките на 5 работни дни, ДФЗ-РА ще бъде уведомен за
настъпилите промени чрез подадена актуална декларация на кандидата.
Известна ми е наказателната отговорност по 313 от Наказателния кодекс
за деклариране на неверни обстоятелства.

Дата:

Декларатор:
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Приложение № 3
към чл. 15, ал. 1
СПИСЪК НА КОДОДОВЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ 2008 (КИД 2008), КОИТО СЕ
ИЗПОЛЗВАТ ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОСПИСЪЧНИЯ БРОЙ НА ПЕРСОНАЛА ЗА
КАНДИДАТИ ПО ЧЛ. 3, АЛ. 1, Т. 2
НАПРАВЛЕНИЕ
КИД
А. СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
1 Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

01.1 Отглеждане на едногодишни растения
Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и
01.11
маслодайни семена
01.12
Отглеждане на ориз
Отглеждане на зеленчуци, дини и пъпеши, кореноплодни и
01.13
грудкови
01.14
Отглеждане на захарна тръстика
01.15
Отглеждане на тютюн
01.16
Отглеждане на влакнодайни растения
01.19
Отглеждане на други едногодишни растения
01.2
Отглеждане на многогодишни насаждения
01.21
Отглеждане на грозде
01.22
Отглеждане на тропични и субтропични плодове
01.23
Отглеждане на цитрусови плодове
01.24
Отглеждане на семкови и костилкови плодове
01.25
Отглеждане на черупкови, ягодоплодни и други плодове
01.26
Отглеждане на маслосъдържащи плодове
01.27
Отглеждане на растения за напитки
01.28
Отглеждане на подправки, етеричномаслени и лечебни растения
01.29
Отглеждане на други многогодишни насаждения
01.3
Дейности на разсадници, без горските
01.30
Дейности на разсадници, без горските
01.4
Животновъдство
01.46
Отглеждане на свине
01.47
Отглеждане на домашни птици
01.5
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
01.50
Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство
01.6
Спомагателни дейности в селското стопанство
01.61
Спомагателни дейности в растениевъдството
01.62

Спомагателни дейности в животновъдството*

01.62

Спомагателни дейности в животновъдството**

01.63
01.64

Дейности след прибиране на реколтата
Обработка на семена за посев

растениевъдство
растениевъдство
растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Животновъдство
Животновъдство
Растениевъдство
Растениевъдство
Животновъдство
свине
Животновъдство
птици
Растениевъдство
Растениевъдство
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Приложение № 4
към чл. 19, ал. 1
Входящ номер на заявление за подпомагане по мярка 21
Уникален идентификационен номер (УИН)
Уникален регистрационен номер (УРН)
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ДАРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ/ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ за кандидати по чл.
3, ал. 1, т. 1

мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено
засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.
I. Данни за кандидата
Наименование на кандидата
Регистрация по Наредба № 3 от 1999 г.
1. За юридически лица, еднолични търговски и други:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Юридически статут:
Районен съд Фирмено дело:
2. За физически лица и/или управителя на ЮЛ и/или представляващия кандидата:
Име, Презиме, Фамилия:
ЕГН:
Лична карта №:
3. За всички кандидати:
Данни за банкова сметка:
Име на обслужваща банка:
IBAN:
BIC:
Адрес:
Седалище/постоянен адрес на кандидата:
Населено място:
Улица, №, блок, вх., ап. №
Община:
Област:
Адрес за кореспонденция:
Населено място:
Улица, №, блок, вх., ап. №
Община:
Област:
Телефон, факс, e-mail:
Упълномощено лице (в случай, че има такова):
Име, Презиме, Фамилия:
ЕГН:
Лична карта №:
Пълномощно №:
Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращане чрез:
Електронна поща (e-mail)
Обикновена поща
Подпис/Дата

II. Подпомагани дейности
В сектор "Растениевъдство" за отглеждане на културите от Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 от
Наредбата за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани
и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014 – 2020 г.
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Кандидат по директни
плащания за Кампания
2019 и 2020
1

плодове

2

зеленчуци оранжерийно производство

3

зеленчуци на открито

4

маслодайна роза

5

винени лозя

6

декоративни растения
Кандидат по ПРСР 20142020 (когато кандидатът не
е подал валидно заявление
за директни плащания за К
2019 и К 2020)

БРОЙ 70
Допустими площи
за
подпомагане по
подмяркат
а (ха)

Да/
Не

Площ
от
К2019
(ха)

Да/
Не

При отговор "Да"
изчисления за допустимите
площи за подпомагане по
подмярката ще бъдат
определени след
допълнителни проверки на
ангажиментите от
ПРСР2014-2020

Площ от
К2020
(ха)

7

плодове

Да/Не

8

зеленчуци оранжерийно производство

Да/Не

9

зеленчуци на открито

Да/Не

10

маслодайна роза

Да/Не

11

винени лозя

Да/Не

12

декоративни растения

Да/Не

В сектор "Животновъдство" за отглеждане на говеда, биволи, овце, кози
Кандидат по директни
плащания за Кампания
2019 и 2020
13

говеда

14

биволи

15

овце и/или кози
Кандидат по ПРСР 20142020 (когато кандидатът не
е подал валидно заявление
за директни плащания за К
2019 и К 2020)

Животн
и от
К2020
(бр.)

Допустими
животни за
подпомагане по
подмярката (бр.)

Да/
Не

Живот
ни от
К2019
(бр.)

Да/
Не

При отговор "Да"
изчисления за допустимите
животни за подпомагане по
подмярката ще бъдат
определени след
допълнителни проверки на
ангажимените от ПРСР20142020

16

говеда

Да/Не

17

биволи

Да/Не

18

овце и/или кози

Да/Не

В сектор "Пчеларство" за отглеждане на пчелни семейства

Кандидат за De Minimis за
пчели за Кампания 2019

19

пчелни

Да/
Не

Одобр
ени
пчелн
и
семейс
тва за
De
Minimi
s 2019
(бр.)

Пчелни
семейст
ва към
13.05.202
0в
БАБХ
(бр.)

Допустими
пчелни
семейства
за
подпомага
не по
подмяркат
а (бр.)

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

семейства

Кандидат по ПРСР 20142020 (когато не е кандидат
за De minimis 2019)

Да/
Не

При отговор "Да"
изчисления за допустимия
брой пчелни семейства за
подпомагане по подмярката
ще бъдат определени след
допълнителни проверки на
ангажиментите от
ПРСР2014-2020

III. Финансиране

Кандидатствам за еднократна финансова помощ съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата на база
размера на площите и/или броя на животните и/или броя на пчелните семейства в размер до
левовата равностойност на 7000 евро.

дата

Декларатор

Подпис

……………
……………………………..…………
IV. Обща декларация

………………….

С подписване на заявлението за подпомагане, декларирам, че:
1
.

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по „Програма за развитие на
селските райони“ за периода 2014 – 2020 г.

2
.

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка 21 "Извънредно временно
подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана
от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

3
.
4
.

Съм запознат/а с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП.
Съм запознат/а с изискването, че финансовата помощ е в размер до левовата равностойност на 7000
евро.

5
.

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 248а, ал. 2 и 3 и 5, и чл. 313 от Наказателния
кодекс за представяне на неверни сведения.

6
.

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 111 от
Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008
на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат обработени от одитиращи и
разследващи органи на Съюза и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на
Съюза.

дата

Декларатор

Подпис

……………
……………………………..…………
V. Декларация, свързана с обработване на личните данни

………………….

Долуподписаният/ата
с л.к. №
ЕГН

(име, презиме и фамилия)
издад
ена от
адрес

в качеството си на
на
кандидат

(представляващ, управител)
с ЕИК
(наименование на кандидата)

на
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Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А СЪС СЛЕДНОТО:

ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”с адрес: гр.София 1618, "Цар Борис III" 136, тел.: 02/81-87-100,
02/81-87-202, ел. поща: dfz@dfz.bg, уебсайт: www.dfz.bg, в качеството си на администратор събира и
обработва лични данни на физически лица на основание чл. 6, параграф 1, буква “в” от Регламент (ЕС)
2016/679, а именно “обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се
прилага спрямо администратора” и чл. 6, параграф 1, буква “д” от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно
“обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването
на официални правомощия, които са предоставени на администратора”.
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: София 1618, бул. „Цар Борис III“ №
136,
адрес на ел. поща: dpo@dfz.bg
Държавен фонд „Земеделие“ събира, съхранява и обработва лични данни за целите на предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., прилагане, контрол, оценяване и мониторинг на
ПРСР 2014-2020 г.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите по прилагане на закона, Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, европейското законодаделство,
свързано с прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по мерките и подмерките от
ПРСР 2014-2020, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица може да се
предоставя на Министерство на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия,
Европейската сметната палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителната агенция
"Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и/или други компетентни
органи, предвидени в нормативен акт.
Кандидатите/бенефициентите, предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три
имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходили във връзка с участието по съответните мерки и подмерки, прилагани от
ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
Всяко физическо лице, предоставило лични данни има:
− Право на достъп до личните си данни и правото да получи информация за каква цел се обработват, кои
са получателите на данни, срокът на обработването им.
− Право да поиска коригиране на личните си данни, ако същите са неточни, както и правото да на жалба
пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
− Право да поиска от администратора да ограничи обработването на личните данни в случаите когато:
♦ личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът
да провери точността на личните данни;
♦ обработването на личните данни е неправомерно, но не желае същите да бъдат изтрити, а само да
бъде ограничено използването им;
♦ администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните
са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
♦ субектът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на
администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данни.
− Право да поиска личните му данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне;
− Право да възрази пред администратора срещу обработването на личните данни по всяко време, като
посочи основанията за това;
− Да бъде уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните му данни, като
администраторът следва да уведоми субекта за естеството на нарушението и какви мерки са предприети
за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.
− Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му във връзка с личните
данни са били нарушени;
− В случай, че личните данни се обработват на основание дадено съгласие, има право да оттегли
съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя
администратора;
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− Право да подаде жалба. Едно от основните права на всяко физическо лице, гражданин на държавачлен на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/67 е правото на жалба. Ако лицето счете, че законните му
права и интереси, във връзка с защитата на личните му данни да нарушение, то тогава то има право да
подадете жалба до Комисията по защита на личните данни, с адрес: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.
София 1592. тел. 02 9153 518, ел.поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg
Личните данни се съхраняват 10 години от окончателното плащане.
При отказ от предоставяне на посочените данни, ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.

Дата

Декларатор

VI. Декларация за нередности
Долуподписаният/ата
с л.к. №:
ЕГН:

(име, презиме и фамилия)
издаден
а от:
адрес:

на:

в качеството си на:

на
кандидат:

(представляващ, управител)
с
ЕИК/БУЛСТАТ:
(наименование на кандидата - ЕТ, ЕООД, ООД, друго)

със
седалище:
с адрес на
управление:

тел.:
в качеството си на кандидат по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Д ЕК Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския
фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, а именно:
Нередност" означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано
с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически
оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което
има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на
неправомерен разход в бюджета на Съюза.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенция за
защита финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под „измама“ следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на
Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултати, споменати в
предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
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3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/ или
измами или за съмнение за нередности и измами, а именно - до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за
нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от
следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до Ръководителя на Управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020
г.“;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на „Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.“;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности, и до Ръководителя на Дирекция „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството на
вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

Дата

Декларатор

дата

Декларатор

Подпис

……………

……………………………..…………

………………….
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Приложение № 5
към чл. 19, ал. 1
Входящ номер на заявление за подпомагане по мярка 21
Уникален идентификационен номер (УИН)
Уникален регистрационен номер (УРН)
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ДАРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ/ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ за кандидати по чл.
3, ал. 1, т. 2
мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено
засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014 – 2020 г.

I. Данни за кандидата

Наименование на кандидата
Регистрация по Наредба № 3 от 1999 г.
1. За юридически лица, еднолични търговски и други:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Юридически статут:
Районен съд Фирмено дело:
2. За физически лица и/или управителя на ЮЛ и/или представляващия кандидата:
Име, Презиме, Фамилия:
ЕГН:
Лична карта №:
3. За всички кандидати:
Данни за банкова сметка:
Име на обслужваща банка:
IBAN:
BIC:
Адрес:
Седалище/постоянен адрес на кандидата:
Населено място:
Улица, №, блок, вх., ап. №
Община:
Област:
Адрес за кореспонденция:
Населено място:
Улица, №, блок, вх., ап. №
Община:
Област:
Телефон, факс, e-mail:
Упълномощено лице (в случай, че има такова):
Име, Презиме, Фамилия:
ЕГН:
Лична карта №:
Пълномощно №:
Желая информацията, свързана с моето заявление, да ми бъде изпращане чрез:
Електронна поща (e-mail)
Обикновена поща
Подпис/Дата

II. Подпомагани дейности
В сектор "Растениевъдство" съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за приложение на мярка 21
"Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати
от кризата, предизвикана от COVID-19" от ПРСР 2014 – 2020 г.
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Да/Не

Кандидат по директни плащания за Кампания 2019 и 2020
с дейност в сектор „Растениевъдство“

Да/Не

Кандидат по ПРСР 2014-2020 с дейност в сектор
„Растениевъдство“ (когато кандидатът не е подал валидно
заявление за директни плащания за К 2019 и К 2010)
Кандидатствам за помощ за лица, осъществяващи дейност в
сектор“Растениевъдство“

При отговор
"Да"
наличието на
допустими
площи с други
култури в
стопанството
на кандидата
ще бъде
установено
след проверки
на
ангажиментите
от ПРСР20142020
Да/Не

В сектор "Животновъдство" за отглеждане на свине и/или птици
1

Кандидатът е одобрен за държавна помощ през 2019 г. по
схема „Помощ за реализиране на доброволно поети
ангажименти за хуманно отношение към свинете”

Да/Не

2

Кандидатът е одобрен за държавна помощ през 2019 г. по
схема „Помощ за реализиране на доброволно поети
ангажименти за хуманно отношение към птиците"
Да/Не

Да/Не

Кандидатствам за помощ за лица, осъществяващи дейности по
отглеждане на свине
(Отговор Да е възможен само, в случай, че въпроса в позиция 1
отговорът е Да)
Кандидатствам за помощ за лица, осъществяващи дейности по
отглеждане на птици
(Отговор Да е възможен само, в случай, че въпроса в позиция 2
отговорът е Да)

Да/Не

Да/Не

III. Финансиране
Кандидатствам за разходи съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата на база средносписъчен брой на
персонала за периода март-юни 2020 г. в размер до левовата равностойност на 7000 евро.

дата
……………
IV. Обща декларация

Декларатор

Подпис

……………………………..…………

………………….

С подписване на заявлението, декларирам, че:
1.

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по „Програма за развитие на
селските райони“ за периода 2014 – 2020 г.
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2.

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка 21 "Извънредно
временно подпомагане за земеделските стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата,
предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

3.

Съм запознат/а с изискването да съм регистриран земеделски стопанин във връзка с чл. 7 от ЗПЗП

4.

Съм запознат/а с изискването, че финансовата помощ е в размер на левовата равностойност до 7000
евро

5.

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 248а, ал. 2 и 3 и 5, и чл. 313 от Наказателния
кодекс за представяне на неверни сведения.

6.

7.

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие с разпоредбите на чл. 111 от
Регламент (ЕО) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика и за отмяна на
регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008
на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.), както и че те могат да бъдат обработени от одитиращи и
разследващи органи на Съюза и на държавите-членки с цел защита на финансовите интереси на
Съюза.
Информиран съм, че определянето на средносписъчния брой на заетите в стопанството лица за
определяне на плащането по подмярка „Извънредно временно подпомагане Изключителна и
временна подкрепа за земеделските стопани COVID 2“, се определя като сбор от работните часове
на всички наети лица в стопанството със съответния КИД съгласно Приложение 3, при 8 часов
работен ден и осреднено 21 работни дни за всеки от месеците в периода март-юни, а данните за
наетите лица по КИД и броя отработени от тях часове се предоставят на ДФЗ-РА от Националната
агенция по приходите (НАП) и се базират на данните, подадени в НАП от самите кандидати с
попълването на Декларация образец №1 „Данни за осигуреното лице“.

дата

Декларатор

Подпис

……………
……………………………..…………
V. Декларация, свързана с обработване на личните данни

………………….

Долуподписаният/ата

(име, презиме и фамилия)
с л.к. №
ЕГН

издадена
от
адрес

на

в качеството си на
на
кандидат

(представляващ, управител)
с ЕИК
(наименование на кандидата)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А СЪС СЛЕДНОТО:
ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”с адрес: гр.София 1618, "Цар Борис III" 136, тел.: 02/81-87-100,
02/81-87-202, ел. поща: dfz@dfz.bg, уебсайт: www.dfz.bg, в качеството си на администратор събира и
обработва лични данни на физически лица на основание чл. 6, параграф 1, буква “в” от Регламент (ЕС)
2016/679, а именно “обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се
прилага спрямо администратора” и чл. 6, параграф 1, буква “д” от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно
“обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването
на официални правомощия, които са предоставени на администратора”.
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: София 1618, бул. „Цар Борис III“ №
136,
адрес на ел. поща: dpo@dfz.bg
Държавен фонд „Земеделие“ събира, съхранява и обработва лични данни за целите на предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., прилагане, контрол, оценяване и мониторинг на
ПРСР 2014-2020 г.
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Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите по прилагане на закона, Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, европейското законодаделство,
свързано с прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по мерките и подмерките от
ПРСР 2014-2020, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица може да се
предоставя на Министерство на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия,
Европейската сметната палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителната агенция
"Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и/или други компетентни
органи, предвидени в нормативен акт.
Кандидатите/бенефициентите, предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три
имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходили във връзка с участието по съответните мерки и подмерки, прилагани от
ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
Всяко физическо лице, предоставило лични данни има:
− Право на достъп до личните си данни и правото да получи информация за каква цел се обработват, кои
са получателите на данни, срокът на обработването им.
− Право да поиска коригиране на личните си данни, ако същите са неточни, както и правото да на жалба
пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
− Право да поиска от администратора да ограничи обработването на личните данни в случаите когато:
♦ личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът
да провери точността на личните данни;
♦ обработването на личните данни е неправомерно, но не желае същите да бъдат изтрити, а само да
бъде ограничено използването им;
♦ администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните
са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
♦ субектът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на
администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данни.
− Право да поиска личните му данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне;
− Право да възрази пред администратора срещу обработването на личните данни по всяко време, като посочи
основанията за това;
− Да бъде уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните му данни, като администраторът
следва да уведоми субекта за естеството на нарушението и какви мерки са предприети за отстраняването му,
както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.
− Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му във връзка с личните данни
са били нарушени;
− В случай, че личните данни се обработват на основание дадено съгласие, има право да оттегли съгласието
си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя администратора;
− Право да подаде жалба. Едно от основните права на всяко физическо лице, гражданин на държава-член на
ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/67 е правото на жалба. Ако лицето счете, че законните му права и интереси,
във връзка с защитата на личните му данни да нарушение, то тогава то има право да подадете жалба до
Комисията по защита на личните данни, с адрес: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр. София 1592. тел. 02
9153 518, ел.поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg

Личните данни се съхраняват 10 години от окончателното плащане.
При отказ от предоставяне на посочените данни, ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.

Дата
VI. Декларация за нередности

Декларатор

Долуподписаният/ата

(име, презиме и фамилия)
с л.к. №:
ЕГН:

издадена
от:
адрес:

в качеството си на:
(представляващ, управител)

на:
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с ЕИК/БУЛСТАТ:
(наименование на кандидата - ЕТ, ЕООД, ООД, друго)

със
седалище:
с адрес на
управление:
тел.:
в качеството си на кандидат по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Д ЕК Л А Р И Р А М, Ч Е:

1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския
фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, а именно:
Нередност" означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано
с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически
оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което
има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на
неправомерен разход в бюджета на Съюза.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенция за
защита финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под „измама“ следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на
Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултати, споменати в
предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/ или
измами или за съмнение за нередности и измами, а именно - до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за
нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от
следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до Ръководителя на Управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020
г.“;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на „Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.“;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности, и до Ръководителя на Дирекция „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството на
вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

Дата

Декларатор

дата

Декларатор

Подпис

……………

……………………………..…………

………………….
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Приложение № 6
към чл. 20, ал. 1
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ/ЗАЯВКА ЗА ПЛАЩАНЕ за кандидати по чл.
3, ал. 1, т. 3
мярка21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и
средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от
COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г.
I. Данни за кандидата:

Отбележете с (Х)

Наименование на кандидата:
ЕИК:
1. Лице представляващо кандидата:
Име, Презиме, Фамилия
ЕГН/ЛНЧ
Лична карта

валидна до:

№

издадена от:

2. Данни за банкова сметка:
Име на обслужваща банка:
IBAN:
BIC:
Адрес:
Седалище на кандидата:
Населено място:
Улица, №, блок, вх.,ет., ап. №:

град/
село:

ПК:

град/
село:

ПК:

Община:
Област:
Адрес за кореспонденция:
Населено място:
Улица, №, блок, вх., ет., ап. №:
Община:
Област:
Телефон, факс, е-mail:

Тел:
3. Упълномощено лице (в случай че има такова)

еmail:

факс:

Име, Презиме, Фамилия
ЕГН
Лична карта
Пълномощно №:

№

валидна до:

издадена
от:
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Наименование на производствения сектор:
4. Производствени сектори,
свързани с
преработката/маркетинга на
селскостопански продукти
(Допустимо е отбелязването на
повече от един сектор)

II. Подпомагани дейности
2.

Микро, малки или средни предприятия, осъществяващи преработка
на селскостопански продукти, включени в приложение I към ДФЕС
и признати групи и организации на производители, които са МСП,
извършващи преработка, предлагане на пазара или развитие на
селскостопански продукти:

2.1

еднократно платима сума на база 5% от стойността на
декларираните нетни приходи от реализация на преработени
селскостопански продукти за 2019 година

2.2

еднократно платима сума на база средносписъчен брой на персонала
за периода март-юни 2020 г.

Отбележете с
(Х)

III. Финансиране
Кандидатствам за финансова помощ съгласно Чл. 16, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
еднократно платима сума на база 5% от стойността на декларираните нетни
приходи от реализация на преработени селскостопански продукти за 2019 г.

1

Регистриран спад в нетните приходите
от продажби март - юни на 2020 г.,
спрямо периода март - юни на 2019 г.

отбележете в %

Кандидатствам за
финансова помощ
в размер на:
лв.

дата

Декларатор

Подпис

……………

……………………………..…………

………………….

Регистриран спад на средноаритметичните нетните приходи от продажби от секторите по чл. 12,
ал. 3 за месец март, април, май и юни 2020 г. спрямо същите за 2019 г.

Година

2019 март
2019 април
2019 май

Нетните
приходи
от
продажби
месец
март,
април,
май и юни
2019 г.
(в лева):

Година

2020 март
2020 април
2020 май

Нетните
приходи от
продажби за
месец март,
април, май и
юни 2020 г.
(в лева):

С Т Р.
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2020 юни

2019 юни

Месечен нетен приход,
средноаритметично **
Спад на нетните
приходи в %

ВЕСТНИК

0.00

Месечен
нетен
приход,
средноаритметично **

0.00

#DIV/0!

*Забележка: Попълват се само белите полета.
**Месечен нетен приход,средноаритметично е равен на сбора от нетния приход за месеците за периода
разделен на броя на месеците.
Кандидатствам за финансова помощ съгласно чл. 16, ал. 1, т. 2 от Наредбата на
база средносписъчен брой на персонала за периода март-юни 2020 г.,

2

Средносписъчен брой на
заетите лица за
дейността за периода
март-юни 2020 г.:

Кандидатствам за
финансова помощ в размер
на:
лв.

дата

Декларатор

Подпис

IV. Обща декларация
С подписване на заявлението за подпомагане, декларирам, че:
1.

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ
по „Програма за развитие на селските райони“ за периода 2014 –
2020 г.

2.

Съм запознат/а с правилата за предоставяне на финансова помощ
по мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата,
предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.

3.

Нямам изискуеми и ликвидни задължения към ДФ„Земеделие“

4.

Нямам изискуеми публични задължения към държавата

5.

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по чл. 248а, ал. 2
и 3 и 5, и чл. 313 от Наказателния кодекс за представяне на
неверни сведения.

6.

Информиран съм, че ще бъдат публикувани данни в съответствие
с разпоредбите на чл. 111 от Регламент (ЕО) № 1306/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. относно
финансирането, управлението и мониторинга на Общата
селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) №
352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и
(ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 344, 20.12.2013 г.), както и че
те могат да бъдат обработени от одитиращи и разследващи
органи на Съюза и на държавите-членки с цел защита на
финансовите интереси на Съюза.

(отбележи с Х)
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Всички предоставени от мен официални документи към
настоящата дата удостоверяват действителното правно
положение относно посочените в тях факти и обстоятелства.
Представените от мен частни документи са с вярно съдържание,
автентични и носят моя подпис

7

дата

Декларатор

Подпис

……………

……………………………..…………

………………….

V. Декларация, свързана с обработване на личните данни
Долуподписаният/ата
с л.к. №
ЕГН

(име, презиме и фамилия)
издадена
от
адрес

на

в качеството си на
на кандидат

(представляващ, управител)
с ЕИК
(наименование на кандидата)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ СЪМ ЗАПОЗНАТ/А СЪС СЛЕДНОТО:
ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”с адрес: гр.София 1618, "Цар Борис III" 136, тел.: 02/81-87-100,
02/81-87-202, ел. поща: dfz@dfz.bg, уебсайт: www.dfz.bg, в качеството си на администратор събира и
обработва лични данни на физически лица на основание чл. 6, параграф 1, буква “в” от Регламент (ЕС)
2016/679, а именно “обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се
прилага спрямо администратора” и чл. 6, параграф 1, буква “д” от Регламент (ЕС) 2016/679, а именно
“обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването
на официални правомощия, които са предоставени на администратора”.
Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните: София 1618, бул. „Цар Борис III“ №
136,
адрес на ел. поща: dpo@dfz.bg
Държавен фонд „Земеделие“ събира, съхранява и обработва лични данни за целите на предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и
МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Държавен фонд „Земеделие“ обработва лични данни, във връзка със задълженията му по Закона за
подпомагане на земеделските производители, наредбите по прилагане на закона, Закона за управление на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, европейското законодаделство,
свързано с прилагане на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Информацията, предоставена на ДФЗ във връзка с кандидатстване и участие по мерките и подмерките от
ПРСР 2014-2020, отнасяща се до кандидати, бенефициенти и/или упълномощени от тях лица може да се
предоставя на Министерство на земеделието, храните и горите, Сметната палата, Европейската комисия,
Европейската сметната палата, Европейската служба за борба с измамите, Изпълнителната агенция
"Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и/или други компетентни
органи, предвидени в нормативен акт.
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Кандидатите/бенефициентите, предоставят доброволно на ДФЗ следните категории лични данни: три
имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни данни), телефон, ел. поща, пол, както и
допълнителни данни, необходили във връзка с участието по съответните мерки и подмерки, прилагани от
ДФЗ. В случай на упълномощаване, за упълномощените лица, ДФЗ обработва следните категории лични
данни: три имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни данни).
Всяко физическо лице, предоставило лични данни има:
− Право на достъп до личните си данни и правото да получи информация за каква цел се обработват, кои
са получателите на данни, срокът на обработването им.
− Право да поиска коригиране на личните си данни, ако същите са неточни, както и правото да на жалба
пред надзорния орган в случай на отказ от страна на администратора за коригиране на данните;
− Право да поиска от администратора да ограничи обработването на личните данни в случаите когато:
♦ личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът
да провери точността на личните данни;
♦ обработването на личните данни е неправомерно, но не желае същите да бъдат изтрити, а само да
бъде ограничено използването им;
♦ администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните
са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
♦ субектът е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на
администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данни.
− Право да поиска личните му данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне;
− Право да възрази пред администратора срещу обработването на личните данни по всяко време, като
посочи основанията за това;
− Да бъде уведомен, когато има риск за нарушение сигурността на личните му данни, като
администраторът следва да уведоми субекта за естеството на нарушението и какви мерки са предприети
за отстраняването му, както и дали е уведомил надзорния орган за нарушението.
− Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата му във връзка с личните
данни са били нарушени;
− В случай, че личните данни се обработват на основание дадено съгласие, има право да оттегли
съгласието си за обработване на лични данни частично или изцяло по всяко време, за което ще уведомя
администратора;
− Право да подаде жалба. Едно от основните права на всяко физическо лице, гражданин на държавачлен на ЕС, съгласно Регламент (ЕС) 2016/67 е правото на жалба. Ако лицето счете, че законните му
права и интереси, във връзка с защитата на личните му данни да нарушение, то тогава то има право да
подадете жалба до Комисията по защита на личните данни, с адрес: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.
София 1592. тел. 02 9153 518, ел.поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уебсайт: www.cpdp.bg
Личните данни се съхраняват 10 години от окончателното плащане по проекта.
При отказ от предоставяне на посочените данни, ДФЗ не приема, съответно не разглежда документите.
Дата

Декларатор

VI. Декларация за нередности
Долуподписаният/ата:
с л.к. №:
ЕГН:

(име, презиме и фамилия)
издадена
от:
адрес:

в качеството си на:
на кандидат:

(представляващ, управител)
с
ЕИК/БУЛСТ
АТ:
(наименование на кандидата - ЕТ, ЕООД, ООД, друго)

на:
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със седалище:
с адрес на управление:

тел.:
в качеството си на кандидат по по мярка 18 а "Извънредно временно подпомагане за земеделските
стопани и МСП, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Д ЕК Л А Р И Р А М, Ч Е:
1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и
рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, а именно:
Нередност" означава всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано
с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от действие или бездействие на икономически
оператор, участващ в прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което
има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване на
неправомерен разход в бюджета на Съюза.
Всички форми на корупция са също нередност.
2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенция за
защита финансовите интереси на Европейските общности, а именно:
Под „измама“ следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:
- използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което
води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на
Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;
- укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултати, споменати в
предходната подточка;
- използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално.
3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и/ или
измами или за съмнение за нередности и измами, а именно - до служителя по нередности в РА.
При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за
нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от
следните органи:
- до изпълнителния директор на РА;
- до Ръководителя на Управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020
г.“;
- до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на „Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020 г.“;
- до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности, и до Ръководителя на Дирекция „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството на
вътрешните работи;
- до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.
Дата

Декларатор

дата

Декларатор

Подпис

……………

……………………………..…………

………………….
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1. Нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично
от кандидата.
2. Удостоверение за липса на задължения от общината по седалище на кандидата (представя
се в оригинал).
3.
Декларация за обстоятелствата по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните
предприятия (ЗМСП) по образец, утвърден от министъра на икономиката и енергетиката
4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.8, ал. 1 (Приложение 2).
5.
Удостоверение от НСИ за определяне на кода на основната и допълнителни икономически
дейности на кандидата (представя се в оригинал).
6. Отчет за приходите и разходите за 2019 г. и Отчет за приходите и разходите за 2019 г.,
включващи само продуктите от секторите по чл.12, ал.3
7. Отчет за приходите и разходите за периода март-юни 2019 г. и за периода март-юни 2020 г.
8. Отчет за приходите и разходите за периода март-юни 2019 г. и периода март-юни 2020 г.,
включващи само продуктите от секторите по чл.12, ал.3
9. Синтетична оборотна ведомост за периода март – юни 2019 г. и периода март-юни 2020 г.
10.Аналитична оборотна ведомост за периода март-юни 2019 г. и периода март-юни 2020 г.,
включващи само продуктите от секторите по чл.12, ал.3
11. Годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО (представя се в оригинал или заверено
"Вярно с оригинала" копие).
12. Декларация за минимални помощи (представя се от кандидати по чл. 3, ал. 1, т. 3, които
извършват преработка на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение
№ І от ДФЕС или памук (по образец приложение № 7).

дата

Декларатор

Подпис

……………

……………………………..…………

………………….
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Приложение № 7
към чл. 20, ал. 2, т. 12

ДЕКЛАРАЦИЯ

за минимални2 и държавни помощи
1.

Подписаният

/трите имена на декларатора/

в качеството си на

/управител/председател/представител/друго/

Наименование на
получателя/кандидата:

2.

ЕИК/БУЛСТАТ:

3.1.

Седалище и адрес на
управление:
Адрес за кореспонденция:
/Попълва се само, ако е различен от
адреса на управление по т. 3.1/
Извършва ли получателят/кандидатът икономическа дейност*:
/Ако посочите „НЕ“, спирате с попълването на Декларацията до тук/

3.2.
4.
4а.

ДА

НЕ

Ако в т. 4 сте посочили „ДА“, то получателят е „предприятие“ по смисъла на законодателството по държавните помощи и попълнете
следната информация за него:
№

Дейности, които предприятието извършва
(код по КИД‐2008)

5.

1.
2.
Отраслова принадлежност на предприятието според основната
му дейност по код КИД‐2008.
/Изписва се код по КИД‐2008 и съответното му наименование/

6.

Цел на помощта (дейност, която се финансира):

7.

Вид на предприятието:
/Отбележете със знака Х/

8.

голямо

Моля, посочете собствеността на предприятието към година „Х“:
Собствеността на предприятието е:
Държавна
Общинска
Частна

Относителен дял на нетните приходи от продажби
в % през:
година „Х‐1“ **

средно

година „Х“

малко

микро

Относителен дял от капитала в %:

Общо:
100.00
Налице ли е партньорство*** с лице от Република България?
Вземат се под внимание само българските партньори. Чуждестранните партньори не са обект на
настоящата Декларация.
(В случай, че получателят/кандидатът има партньор/и, се попълва/т декларация/и и от
партньора/ите.)
Ако в т. 9 сте посочили „ДА“, моля да попълните следната информация за партньора/ите:

9.

9а.

Наименование на партньора:

2

*

ДА

ЕИК/БУЛСТАТ:

Настоящата Декларация е разработена за целите на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.
относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОB, L 352/1 от 24.12.2013 г.), като същата може да бъде адаптирана към изискванията на всеки друг регламент за
минимална помощ.

Икономическата дейност се изразява в предлагане на стоки и/или услуги на определен пазар. Режимът в областта на
държавните помощи се прилага спрямо всички субекти, извършващи икономическа дейност, без значение на правната им
форма, начина на регистрация и финансирането им. В този смисъл, тези субекти са „предприятие“ за целите на
законодателството по държавните помощи.

** Година „Х‐1” е годината, предхождаща текущата година ‐ година „Х”.

*** Съгласно чл. 3, пар. 2 от Препоръка на Комисията 2003/361/ЕС във връзка с дефиницията за микро, малки и средни
предприятия (OB, L 124/36 от 20.05.2003 г.).
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
10.

Имам наличие на обстоятелства по преобразуване: сливане/придобиване/разделяне? (Попълва се само,
когато преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.)
Ако сте посочили „ДА“, моля да попълните и декларация съгласно т. 6 от Указанията към настоящата
Декларация.

11.

Поддържам поне един вид от взаимоотношенията по чл. 2, пар. 2, букви „а“ ‐ „г“ от Регламент (ЕС) №
1407/2013:
Ако сте посочили „ДА“, попълнете следната информация за предприятията, които образуват „едно и
също предприятие“:
Наименование:

12.

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ЕИК/БУЛСТАТ:

През предходните две години (година „Х‐1“ и година „Х‐2“) и през текущата година „Х“ до датата на декларирането съм получил,
включително в резултат на преобразуването по т. 10, както и като „едно и също предприятие“ съгласно т. 11, следните
минимални помощи (получени на територията на Република България****):
в т.ч. за дейност/и, попадаща/и до съответните
прагове:

до
100 000
евро
(195 583
лв.)

до
200 000
евро
(391 166
лв.)

до
500 000
евро
(977 915
лв.)

до
15 000
евро
(29 337,
45 лв.)

до
30 000
евро
(58 674,
90лв.)

∑a

∑b

∑c

∑d

∑e

Година
„Х‐2“

Година
„Х‐1“

по Рег. (ЕС)
ХХХ/ХХХ4

e

по Рег. (ЕС)
1408/20133

d

УОИИ

Общ
размерна
помощта=
a+b+c+d+e
(в лева)

c

други
дейности по
Рег. (ЕС)
1407/2013

Разходи, за
които е
получена
помощта/цел на
помощта
(с думи)

b

„шосеен
транспорт“

Адми‐
нистратор на
помощта
(наименование
и
ЕИК/БУЛСТАТ)

Година
„Х“

Получател/и
(посочва се
ЕИК/БУЛСТАТ)

a

Общо:
13.

∑(a+b+c+d+e)

Дейността, която се финансира, попада в приложното поле на Регламент (ЕС)
/Ако посочите „НЕ“, спирате с попълването на Декларацията до тук/
3

4

№ 1407/2013:

ДА

Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от
Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimisв селскостопанския сектор (OB, L 352/9 от
24.12.2013 г.);

Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Комисията от ХХХ година за прилагане на членове 107 и 108 от Договора за
функционирането на Европейския съюз към помощта de minimisв сектора на рибарството и аквакултурите, който ще
измени Регламент (ЕО) № 875/2007 (OB, L 193/6 от 25.7.2007 г.)

**** Помощи, получени на територията на друга държава членка на Европейския съюз не са обект на настоящата Декларация.

НЕ
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13а.
13б.

14.

14а.

15.
15а.
16.
16а.

17.

17а.

18.

19.
19а.

ДЪРЖАВЕН

21.

С Т Р. 1 0 1

Получателят/кандидатът извършва и дейност(и), която/ито е/са изключена/и от приложното поле на
Регламент (ЕС) № 1407/2013:
В случая по т. 13 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и предприятията, с които
той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 200 000 евро за
период от три последователни години (години „Х“, „Х‐1“ и „Х‐2“):

Минималната помощ се получава за дейност по извършване на шосейни товарни превози за чужда сметка
или срещу възнаграждение съгласно Регламент (ЕС)
№ 1407/2013:

В случая по т. 14 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и предприятията, с които
той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 100 000 евро за
период от три последователни години (години „Х“, „Х‐1“ и „Х‐2“):
Получателят/кандидатът извършва дейност по услуги от общ икономически интерес съгласно
Регламент (ЕС) № 360/2012 (OB, L 114/8 от 26.4.2012 г.):

При положителен отговор в т. 15 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и
предприятията, с които той образува "едно и също предприятие", не трябва да надхвърля левовата
равностойност на 500 000 евро за период от три последователни години (години „Х“, „Х‐1“ и „Х‐2“):
Получателят/кандидатът извършва дейност в селскостопанския сектор съгласно Регламент (ЕС) №
1408/2013:
В случая по т. 16 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и предприятията, с които
той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 15 000 евро за период
от три последователни години (години „Х“, „Х‐1“ и „Х‐2“):

Получателят/кандидатът извършва дейност в сектора на рибарството и аквакултурите съгласно
Регламент (ЕС) № ХХХ/ХХХ на Комисията, който ще измени Регламент (ЕО) № 875/2007:

В случая по т. 17 общият размер на минималната помощ за получателя/кандидата и предприятията, с които
той образува "едно и също предприятие", не надвишава левовата равностойност на 30 000 евро за период
от три последователни години (години „Х“, „Х‐1“ и „Х‐2“):

В предприятието се поддържа аналитична счетоводна отчетност, гарантираща разделяне на дейностите
и/или разграничаване на разходите, доказваща, че помощта е за дейността по т. 6:
/Попълва се само ако предприятието извършва повече от един вид дейности/

За същите приемливи (допустими) разходи съм получил държавна/и помощ/и от други източници на
финансиране.
Ако в т. 19 сте посочили „ДА“, моля попълнете следната информация:
Администратор на помощта
(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ)

20.

ВЕСТНИК
ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Основание за получаване на помощта

При настъпване на промяна в декларираните от мен обстоятелства се задължавам да подам нова Декларация в срок от 5 работни дни
от датата на промяната.

Известно ми е, че за попълване на Декларация с невярно съдържание нося наказателна отговорност по
кодекс.

ДATA: ………………20__ г.
……………………………………

чл. 313 от Наказателния

ДЕКЛАРАТОР:
/подпис и печат/
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УКАЗАНИЯ
за попълване на Декларацията за минимални и държавни помощи
1. В т. 1 от Декларацията се попълват данните на декларатора и на предприятието, което той
представлява в качеството си на управител, председател, пълномощник или друго, като към
Декларацията се прилага съответният документ, удостоверяващ това му качество.
2. Информацията по т. 4а от Декларацията може да бъде попълнена на база подаден годишен отчет
за дейността на предприятието, съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката за година „Х‐1“
(годината, предхождаща текущата).
3. В т. 5 от Декларацията под основна дейност на предприятието се има предвид дейността, която
генерира най‐голям дял от приходите му от продажби.
4. В т. 6 от Декларацията се посочва конкретната дейност, за която се получава минималната
помощ, като тази дейност може да е различна от основната дейност на предприятието по КИД‐
2008.
5. Определянето на вида на предприятието в т. 7от Декларацията следва да се направи въз основа
на данните за числеността на персонала и финансовите показатели съгласно чл. 2 – чл. 6 от
Приложение І на Регламент (ЕС) № 651/20145:
Вид предприятие
Микро
Малко

Средно

Голямо

6.

7.

8.

9.
5
6

Численост на персонала
По‐малко от 10 души

По‐малко от 50 души

По‐малко от 250 души
Повече от 250 души

Годишен оборот

Общ годишен счетоводен баланс

Не надвишава 3 911 660 лв.
(2 млн. евро)

Не надвишава 3 911 660 лв.
(2 млн. евро)

Не надвишава 19 558 300 лв.
(10 млн. евро)

Не надвишава 97 791 500 лв.
(50 млн. евро)
Надвишава 97 791 500 лв.
(50 млн. евро)

Не надвишава 19 558 300 лв.
(10 млн. евро)

Не надвишава 84 100 690 лв.
(43 млн. евро)
Надвишава 84 100 690 лв.
(43 млн. евро)

Данните, които се прилагат за определяне числеността на персонала и финансовите показатели,
са онези, отнасящи се за последния отчетен период съгласно съставен годишен финансов отчет
по реда на Закона за счетоводството.
В т. 10 от Декларацията, при положителен отговор за наличие на обстоятелства по
преобразуване ‐ сливане/придобиване/разделяне (съгласно чл. 3, пар. 8 и пар. 9 от Регламент
(ЕС) № 1407/2013), се попълва и Декларация за преобразуването, която се разработва от
администратора на помощ6. Същата следва да съдържа най‐малко следното: идентификация на
лицата, участващи в преобразуването, размер на получените от тях минимални помощи в
резултат на преобразуването и съгласно кой от регламентите за минимална помощ са получени.
Получател/кандидат, който поддържа с друго/и предприятие/я поне един вид от посочените в
чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 взаимоотношения, трябва да декларира това
обстоятелство в т. 11 от Декларацията и да посочи наименованието и
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/Чуждестранен идентификационен номер на предприятията, които
образуват „едно и също предприятие“. Посочват се всички предприятия без значение дали са,
или не са получатели на минимални помощи.
В таблицата по т. 12 от Декларацията следва да посочите размера на всички минимални помощи,
които получателят/кандидатът е получил за период от три последователни години (години „Х“,
„Х‐1“ и „Х‐2“), включително минималните помощи, получени от него в резултат на
преобразуване, както и получените минимални помощи за три последователни години от
предприятията по т. 11 от Декларацията, които образуват „едно и също предприятие“.
При попълването на таблицата по т. 12 от Декларацията следва да имате предвид, че за целите
на Регламент (ЕС) № 1407/2013 датата на получаване на помощта не е датата на извършване
на плащането. Съгласно чл. 3, пар. 4 от Регламент(ЕС) № 1407/2013, помощта de minims се смята
за отпусната (получена) в момента на получаване на юридическото основание за това, съгласно
приложимия национален правен режим, независимо от датата на плащане на помощта de
minimis на получателя/кандидата.
При попълването на таблицата по т. 12 от Декларацията следва да имате предвид следното:

Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими
с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/1 от 26.6.2014 г.)
По смисъла на чл. 9 от Закона за държавните помощи
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 при наличие на обстоятелства по сливане или придобиване (само при положение, че
преобразуването е извършено след 01.01.2014 г.), декларирани в т. 10 от Декларацията,
всички предходни помощи de minimis, предоставени на някое от сливащите се предприятия,
се вземат под внимание при определяне на това дали дадена нова помощ de minimis,
отпусната на новото предприятие или на придобиващото предприятие, не води до
превишаване на съответния праг. Помощта de minimis, предоставена законно преди
сливането или придобиването, остава правомерна;
 при наличие на обстоятелства по разделяне (само при положение, че преобразуването е
извършено след 01.01.2014 г.), декларирани в т. 10 от Декларацията, следва да се има
предвид, че помощта de minimis, отпусната преди разделянето, се предоставя на
предприятието, което се е възползвало от нея, като по принцип това е предприятието,
поемащо дейностите, за които е била използвана помощта de minimis. Ако такова
предоставяне не е възможно, помощта de minimis се разпределя пропорционално на базата на
счетоводната стойност на собствения капитал на новите предприятия към действителната
дата на разделянето.
10. В т. 19а от Декларацията се попълва информация за администратора на помощта
(наименование и ЕИК/БУЛСТАТ), който е администрирал и предоставил съответната държавна
помощ, съгласно декларираното по т. 19 от Декларацията, и основанието за получаване на
помощта, което може да бъде: номер на Решение на Европейската комисия (ЕК) за одобряване на
мярката; разпоредба, съдържаща се в нормативен акт (регламент, закон, правилник и др.).
При посочен отговор „ДА“ в т. 19 от Декларацията, администраторът на помощ, пред който към
настоящия момент получателят кандидатства за получаване на финансиране, следва да
осъществи контакт с администратора/ите на помощта/ите по т. 19а от Декларацията и да
събере необходимата информация, която да му гарантира, че с предоставянето на получателя на
нова минимална помощ, съгласно попълнената в Декларацията информация, няма да се надвиши
най‐високият приложим интензитет на помощта или размер на помощта, определен в
конкретните обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване или с
решение на ЕК.

При попълване на Декларацията, моля да имате предвид следните определения и
разпоредби:

1. „Минимална помощ“ е помощта, която не нарушава и не застрашава конкуренцията или има
незначително въздействие върху нея поради своя минимален размер, както е дефинирана в
действащия регламент на ЕС, относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за
функционирането на ЕС по отношение на минималната помощ.
2. „Държавна помощ" е всяка помощ, предоставена от държавата или общината или за сметка на
държавни или общински ресурси, пряко или чрез други лица, под каквато и да е форма, която
нарушава или застрашава да наруши свободната конкуренция чрез поставяне в по‐
благоприятно положение на определени предприятия, производството или търговията на
определени стоки, или предоставянето на определени услуги, доколкото се засяга търговията
между държавите членки.
3. „Администратор на помощ“ е лице по смисъла на чл. 9 от Закона за държавните помощи..
4. Съгласно чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, същият не се прилага към:
а) помощ, предоставена на предприятия, осъществяващи дейност в отрасъл „рибарство и
аквакултури“;
б) помощ, предоставена на предприятия, осъществяващи дейност по първично
производство на селскостопански продукти, посочени в Приложение І от Договора за
функциониране на Европейския съюз (ДФЕС);
в) помощ, предоставена на предприятия, осъществяващи дейност по преработка и
търговия със селскостопански продукти, посочени в Приложение І от ДФЕС, в следните
случаи:
‐ когато размерът на помощта е определен на база на цената или количеството на
тези продукти, изкупувани от първичните производителите или предлагани на
пазара от съответните предприятия;
‐ когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или
изцяло на първичните производители;
г) помощ за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки на ЕС, в
частност помощ, пряко свързана с изнасяните количества, със създаването и
оперирането на дистрибуторски мрежи или с други текущи разходи, свързани с износа;
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д) помощи, подчинени на преференциално използване на национални продукти спрямо
вносни такива.
5. Съгласно чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, „едно и също предприятие“ са всички
предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или
съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от
членовете на административния, управителния или надзорния орган на друго
предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго
предприятие по силата на договор, сключен с това предприятие, или на разпоредба в
неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие,
контролира самостоятелно, по силата на споразумение с останалите акционери или
съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или
съдружниците в това предприятие.
6. Съгласно чл. 5, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, минималната помощ, предоставена
съгласно същия, може да се кумулира с минимална помощ за дейности по услуги от общ
икономически интерес, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 до тавана,
установен в посочения регламент. Тя може да се кумулира и с минимална помощ, предоставяна
съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния таван, определен в чл. 3, пар. 2
от Регламент (ЕС) № 1407/2013.
7. Съгласно чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, помощта de minimis може да се
кумулира с държавна помощ, отпусната за същите допустими разходи или с държавна
помощ за същата мярка за финансиране на риска, ако с това не се надвишава най‐високият
приложим интензитет на помощта или размер на помощта, определен в конкретните
обстоятелства за всеки отделен случай с регламент за групово освобождаване или с решение,
приети от ЕК. Ако помощта de minimis не е предоставена за конкретни допустими разходи или
не може да бъде свързана с такива, то тя може да се кумулира с държавна помощ независимо от
интензитетите.
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № E-РД-16-241
от 12 юни 2020 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за
предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ, в площ Жабляно запад,
с размер 0,95 кв. км, разположена в района на
с. Станьовци, община Брезник, област Перник,
с координати на характерните гранични точки,
приложение № 1 към настоящата заповед.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. IV от
тръжните книжа.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните книжа: до 17 ч. на 14-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 807 на Министерството на енергетиката, София, ул. Триадица № 8,
тел. 02/9263 164, след представяне на следните
документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване на тръжните книжа на стойност 1000 лв.,
внесени по сметка на Министерството на енергетиката – IBAN BG 94 BNBG 9661 3000 1421 01,
BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ; в платежното нареждане следва да бъде записано: „За закупуване
на тръжни книжа за площ „Жабляно запад“; в
документа се посочва и името на кандидата, в
полза на когото е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията за участие в търга: до 17 ч. на 35-ия
ден от обнародване на заповедта в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават в деловодството
на Министерството на енергетиката, София, ул.
Триадица № 8, писмено заявление в запечатан
плик на български език за участие в търга и

приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство, и тръжните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се
събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка
на Министерството на енергетиката – IBAN BG
94 BNBG 9661 3000 1421 01, BIC BNBGBGSD,
БНБ – ЦУ. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „Такса за участие в търг за площ
„Жабляно запад“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 2000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението за
участие в търга по сметка на Министерството на
енергетиката – IBAN BG 75 BNBG 9661 3300 1421
03, BIC BNBGBGSD, БНБ – ЦУ. В платежното
нареждане следва да бъде записано: „Депозит за
участие в търг за площ „Жабляно запад“. Същото
се прилага към заявлението за участие в търга.
8. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в търга, приложение № 2 към настоящата
заповед.
9. Определям срок за внасяне на ценовите
предложения: до 17 ч. на 55-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Ценовите
предложения се подават в запечатан плик в деловодството на Министерството на енергетиката,
София, ул. Триадица № 8.
10. Определям първоначална цена на правото да се търси и проучва в площта в размер
15 300 лв. без ДДС.
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе
явен търг между тях, при който наддаването да
започне от предложената еднаква най-висока
цена със стъпка на наддаване 765 лв. без ДДС,
представляващи 5 на сто от първоначалната цена
по т. 10 от настоящата заповед.
12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
13. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и на интернет страницата на Министерството на енергетиката.
14. Контролът по изпълнение на заповедта ще
се осъществява от Станислав Станков – директор на дирекция „Природни ресурси, концесии
и контрол“.
15. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Т. Петкова
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към т. 1

СПИСЪК
на координатите на граничните точки, описващи площ „Жабляно запад“
(Координатна система 1970 г.)
№

Х (m)

Y (m)

1.

4604495

8448620

2.

4603915

8449835

3.

4603277

8449537

4.

4603860

8448320
Приложение № 2
към т. 8

Изисквания за наличие на минимални управ
ленски и финансови възможности
Kандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. Минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1. кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да представи препоръки от бизнес партньори (оригинали
или нотариално заверени), които да удостоверяват
техните управленски възможности;
1.2. кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
минимум един геологопроучвател и един минен
инженер, всеки с трудов стаж по специалността
минимум 3 години.
По т. 1.2 кандидатът може да представи доказателства за управленски възможности за други
физически или юридически лица, при условие
че декларира, че ще използва ресурсите им при
изпълнение на проекта и представи декларация от
третото лице, че ще предостави на разположение
на кандидата възможностите си за изпълнение на
дейностите по търсене и проучване на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали, в
площ „Жабляно запад“. В случай че използват ресурсите на други физически или юридически лица,
същите представят декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДКТЛТДС
във връзка с § 1 от допълнителните разпоредби
или доказателства за наличие на обстоятелства
по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
2. Минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал нетни приходи от продажби общо за
последните 3 финансови години в зависимост
от датата, на която е учреден, не по-малко от
100 000 лв.; когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, изискването по тази
точка се прилага към обединението като цяло;
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да пред-
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стави препоръка от банкова или друга финансова
институция, че същият разполага с необходимите
финансови средства за изпълнение на дейностите
по търсене и проучване на неметални полезни
изкопаеми – индустриални минерали, в площ
„Жабляно запад“;
или
2.3 кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него, да
представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси за
изпълнение на дейностите по търсене и проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали, в площ „Жабляно запад“.
По т. 2 кандидатът може да използва финансовите ресурси на друго физическо или юридическо
лице – търговец, при изпълнение на проекта за
търсене и проучване, при условие че докаже, че
ще има на свое разположение тези ресурси. В
случай че кандидатът ползва ресурсите на друго
физическо или юридическо лице, същото следва
да представи декларация за липса на обстоятелствата по чл. 2 от ЗИФОДРЮПДКТЛТДС във
връзка с § 1 от допълнителните разпоредби или
доказателства за наличие на обстоятелства по
чл. 4 от ЗИФОДРЮПДКТЛТДС.
5856

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-512
от 6 юли 2020 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното разнообразие поради обстоятелството, че обектите са
невъзстановимо увредени и във връзка с постъпили
в Министерството на околната среда и водите
писма с вх. № 05-08-2295/7.11.2019 г., вх. № 05-082325/11.11.2019 г. и вх. № 05-08-2324/11.11.2019 г.
от РИОСВ – Велико Търново:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в местност Широка поляна,
землището на с. Шумата, община Севлиево, област
Габрово, обявено със Заповед № 384 от 17.06.1980 г.
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 69 от 1980 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1190.
1.2. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в отдел 254 „п“, землището
на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово, обявено със Заповед № 235 от 4.04.1980 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 35 от 1980 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър
на защитените природни обекти под № 1156.
1.3. Вековно дърво от вида бук (Fagus sylvatica),
намиращо се в отдел 154 „т“ по ЛУП от 1983 г.
(към настоящия момент отдел 154 „з“), землището
на гр. Габрово, община Габрово, област Габрово,
обявено със Заповед № 1042 от 30.11.1984 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
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Министерския съвет. Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1625.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Е. Димитров
5871
ЗАПОВЕД № РД-513
от 6 юли 2020 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113,
ал. 2 и чл. 109, ал. 2 от Закона за биологичното
разнообразие поради обстоятелството, че обектите са невъзстановимо увредени и във връзка с
постъпили в Министерствотото на околната среда
и водите писма с вх. № 05-08-2247/5.11.2019 г. и
вх. № 05-08-413/12.02.2020 г. от РИОСВ – Плевен:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти следните вековни дървета:
1.1. Два броя вековни дървета от вида летен
дъб (Quercus robur), обявени в група от 4 броя
летни дъба, намиращи се в местност Ормана,
землището на с. Староселци, община Искър,
област Плевен, обявени със Заповед № 978 от
26.12.1979 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 8 от 1980 г.). Вековните дървета са заведени
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1358.
1.2. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), обявено в група от 3 броя летни дъба,
намиращо се в местност Отлака, землището
на с. Асеновци, община Левски, област Плевен,
обявено със Заповед № 511 от 24.02.1976 г. на Министерството на горите и опазване на природната
среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 851.
1.3. Два броя вековни дървета от вида летен дъб
(Quercus robur), намиращи се в местност Калето,
землището на с. Асеновци, община Левски, област
Плевен, обявени със Заповед № 511 от 24.02.1976 г.
на Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.). Вековните
дървета са заведени в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 847.
1.4. Вековно дърво от вида обикновен габър
(Carpinus betulus), обявено в група от 5 броя вековни
дървета, намиращо се в землището на с. Батулци,
община Ябланица, област Ловеч, обявени със Заповед № 1762 от 28.06.1972 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 59 от 1972 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 504.
1.5. Вековно дърво от вида обикновен габър
(Carpinus betulus), обявено в група от 5 броя вековни
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дървета, намиращо се в землището на с. Батулци,
община Ябланица, област Ловеч, обявени със Заповед № 1762 от 28.06.1972 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 59 от 1972 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 505.
1.6. Вековно дърво от вида обикновен габър
(Carpinus betulus), обявено в група от 5 броя вековни
дървета, намиращо се в землището на с. Батулци,
община Ябланица, област Ловеч, обявени със Заповед № 1762 от 28.06.1972 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 59 от 1972 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 506.
1.7. Вековно дърво от вида бук (Fagus spp.),
обявено в група от 5 броя вековни дървета, намиращо се в землището на с. Батулци, община
Ябланица, област Ловеч, обявени със Заповед
№ 1762 от 28.06.1972 г. на Министерството на
горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 59 от 1972 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 508.
1.8. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на с. Батулци,
община Ябланица, област Ловеч, обявено със
Заповед № 715 от 12.03.1975 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда. Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 722.
1.9. Вековно дърво от вида зимен дъб (Quercus
petraea), намиращо се в землището на с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч, обявено със
Заповед № 1762 от 28.06.1972 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 59 от 1972 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 502.
1.10. Вековно дърво от вида полски бряст
(Ulmus minor), намиращо се на улица Самуил
№ 10 (по заповед за обявяване дървото се намира на улица Цв. Спасов № 8), в землището
на гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник,
област Плевен, обявено със Заповед № 1042 от
30.11.1984 г. на Комитета за опазване на природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 102 от 1984 г.). Вековното дърво е заведено
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1639.
1.11. Вековно дърво от вида летен дъб (Quercus
robur), намиращо се в землището на гр. Долни
Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен,
обявено със Заповед № 978 от 26.12.1979 г. на
Комитета за опазване на природната среда при
Министерския съвет (ДВ, бр. 8 от 1980 г.). Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 1359.
1.12. Вековно дърво от вида цер (Quercus
cerris), намиращо се в землището на с. Садовец,
община Долни Дъбник, област Плевен, обявено
със Заповед № 285 от 4.05.1979 г. на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 45 от 1979 г.). Вековното дърво е
заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 1111.
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1.13. Вековно дърво от вида благун (Quercus
frainetto), намиращо се в местност Вудол, землището на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област
Плевен, обявено със Заповед № 306 от 7.04.1983 г.
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 36 от 1983 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1459.
1.14. Вековно дърво от вида благун (Quercus
frainetto), намиращо се в местност Вудол, землището на гр. Червен бряг, община Червен бряг, област
Плевен, обявено със Заповед № 306 от 7.04.1983 г.
на Комитета за опазване на природната среда
при Министерския съвет (ДВ, бр. 36 от 1983 г.).
Вековното дърво е заведено в Държавния регистър на защитените природни обекти под № 1460.
1.15. Вековно дърво от вида орех (Juglans regia),
намиращо се в землището на гр. Гулянци, община Гулянци, област Плевен, обявено със Заповед
№ 441 от 7.08.1978 г. на Комитета за опазване на
природната среда при Министерския съвет (ДВ,
бр. 74 от 1978 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 1001.
1.16. Два броя вековни дървета от вида летен
дъб (Quercus robur), обявени в група от 6 броя летни дъба, намиращи се в землището на с. Крета,
община Гулянци, област Плевен, обявени със
Заповед № 1571 от 20.05.1976 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 50 от 1976 г.). Вековните дървета са заведени
в Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 884.
1.17. Вековно дърво от вида бяла топола (Populus
alba), намиращо се в землището на с. Санадиново,
община Никопол, област Плевен, обявено със
Заповед № 511 от 24.02.1976 г. на Министерството
на горите и опазване на природната среда (ДВ,
бр. 36 от 1976 г.). Вековното дърво е заведено в
Държавния регистър на защитените природни
обекти под № 858.
1.18. Четиринадесет броя вековни дървета от
вида дива круша (Pyrus pyraster), намиращи се в
местност Карачица, землището на с. Брестовец,
община Плевен, област Плевен, обявени със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г. на Министерството на
горите и опазване на природната среда. Вековните
дървета са заведени в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 595.
1.19. Вековно дърво от вида орех (Juglans regia),
намиращо се в землището на с. Горталово, община
Плевен, област Плевен, обявено със Заповед № 715
от 12.03.1975 г. на Министерството на горите и
опазване на природната среда. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 723.
1.20. Вековно дърво от вида орех (Juglans regia),
намиращо се в землището на с. Горталово, община
Плевен, област Плевен, обявено със Заповед № 715
от 12.03.1975 г. на Министерството на горите и
опазване на природната среда. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 724.
1.21. Вековно дърво от вида орех (Juglans regia),
намиращо се в землището на с. Горталово, община
Плевен, област Плевен, обявено със Заповед № 715
от 12.03.1975 г. на Министерството на горите и
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опазване на природната среда. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 726.
1.22. Вековно дърво от вида орех (Juglans regia),
намиращо се в землището на с. Горталово, община
Плевен, област Плевен, обявено със Заповед № 715
от 12.03.1975 г. на Министерството на горите и
опазване на природната среда. Вековното дърво
е заведено в Държавния регистър на защитените
природни обекти под № 727.
1.23. Двадесет и четири броя вековни дървета
от вида обикновена круша (Pyrus communis), обявени в група от 30 броя дървета от вида круша,
намиращи се в местност Койбаре, землището
на с. Къшин, община Плевен, област Плевен,
обявени със Заповед № 511 от 24.02.1976 г. на
Министерството на горите и опазване на природната среда (ДВ, бр. 36 от 1976 г.). Вековните
дървета са заведени в Държавния регистър на
защитените природни обекти под № 856.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта подлежи на обжалванe по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Е. Димитров
5872
ЗАПОВЕД № РД-602
от 20 юли 2020 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо
с изх. № 04-00-148 от 3.06.2020 г. на дирекция
„Национален парк Рила“ и извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – резерват „Парангалица“, в землището на
с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, обявен с Постановление № 857 от 30.12.1933 г.
на Министерския съвет (ДВ, бр. 77 от 1933 г.) и
разширен със Заповед № 1980 от 7.08.1961 г. на
ГУГ, от 15 090,00 дка на 14 872,93 дка.
2. В г раницата на резерват „Паранга лица“, определена със заповедта по т. 1, попадат
поземлени имоти, както следва:
Позем лен и и мо т и с и ден т ифи к ат о ри: 04217.872.601, 04217.872.760, 04217.872.824,
0 4217. 8 7 2 . 8 3 4 , 0 4217. 8 7 2 . 8 39, 0 4217. 8 7 2 . 8 4 0 ,
0 4217. 8 7 2 . 8 41 , 0 4217. 8 7 2 . 8 42 , 0 4217. 8 7 2 . 8 43,
0 4217. 8 7 2 . 8 4 4 , 0 4217. 8 7 2 . 8 45, 0 4217. 8 7 2 . 8 4 6 ,
0 4217. 8 7 2 . 8 47, 0 4217. 8 7 2 . 8 49, 0 4217. 8 7 2 . 8 5 0 ,
04217.872.851, 04217.872.874, съгласно кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Бистрица, община Благоевград, област
Благоевград, одобрена със Заповед № РД-18-167
от 20.03.2019 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с обща площ 14 872,93 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на границата на резерват „Парангалица“
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и картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в дирекция „Национален парк
Рила“ – Благоевград.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Е. Димитров
5621

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-77
от 17 юли 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-16192-30.01.2020 г.
от СГКК – Благоевград, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на: с. Самуилово,
EK ATTE 65293, община Петрич, одобрени със
Заповед № РД-18-560 от 25.10.2017 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 65293.1.46:
площ: 78 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.1.47:
площ: 6892 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 65293.1.48:
площ: 2682 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 65293.5.24:
площ: 1757 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.5.25:
площ: 1452 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.6.31:
площ: 614 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.33.21:
площ: 32 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.44.74:
площ: 1226 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.48.21:
площ: 5578 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
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поземлен имот с идентификатор 65293.48.22:
площ: 567 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 65293.48.23:
площ: 7788 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 65293.53.22:
площ: 3429 кв. м, водоем, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 65293.53.23:
площ: 31 115 кв. м, водоем, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 65293.55.30:
площ: 146 кв. м, за друг вид водно течение, вод
на площ, съоръжение, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.55.31:
площ: 1141 кв. м, водоем, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.61.36:
площ: 21 171 кв. м, пасище, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.61.37:
площ: 3185 кв. м, водоем, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.67.24:
площ: 365 кв. м, за съоръжение на водопровод,
собственост на държавата чрез МОСВ;
сграда с идентификатор 65293.6.17.1: площ:
111 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 65293.9.11.1: площ:
26 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65293.9.11.2: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65293.9.11.3: площ:
61 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65293.26.40.1: площ:
45 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65293.26.40.2: площ:
48 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65293.43.19.1: площ:
506 кв. м, промишлена сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65293.44.41.1: площ:
41 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65293.44.43.1: площ:
33 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65293.44.43.2: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65293.53.23.1: площ:
106 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65293.53.23.2: площ:
106 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65293.53.23.3: площ:
90 кв. м, сграда за търговия, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 65293.53.23.4: площ:
374 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 65293.53.23.5: площ:
53 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65293.53.23.6: площ:
16 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65293.59.2.1: площ:
60 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 65293.59.2.2: площ:
5 кв. м, сграда за битови услуги, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 65293.66.20.1: площ:
36 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 65293.66.28.1: площ:
83 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 65293.1.44:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 14 316 кв. м, площ след промяната: 7617 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.5.11:
нива, собственост на Евгени Кирилов Кличуров,
площ: 1725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.5.14:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 13 954 кв. м,
площ след промяната: 5135 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.5.15:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 132 660 кв. м, площ след промяната: 132 037 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.5.18:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 3004 кв. м, площ
след промяната: 3219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.6.11: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
16 498 кв. м, площ след промяната: 16 213 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.6.14:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 7668 кв. м, площ
след промяната: 7444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.6.17:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 3308 кв. м, площ
след промяната: 3271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.6.18:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 4701 кв. м, площ
след промяната: 2337 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.6.19:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2521 кв. м, площ след промяната: 2269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.7.28:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2268 кв. м, площ след промяната:
1525 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 65293.7.29:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4431 кв. м, площ след промяната: 2980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.7.30:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6561 кв. м, площ след промяната:
6013 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.7.31:
ливада, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1201 кв. м, площ след промяната: 991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.9.19:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 98 056 кв. м, площ след промяната: 96 152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.24.16:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 6441 кв. м, площ след промяната:
6476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.32:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 1869 кв. м, площ
след промяната: 1839 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.36:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 26472 кв. м,
площ след промяната: 1657 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.37:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 66 369 кв. м, площ след промяната: 60 755 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.40:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 17 001 кв. м, площ след промяната: 196 015 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.44:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 3305 кв. м, площ
след промяната: 251 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.62:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 2225 кв. м, площ
след промяната: 1512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.64:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 534 кв. м, площ
след промяната: 335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.65:
друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 11 498 кв. м,
площ след промяната: 11 407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.73:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 1170 кв. м, площ
след промяната: 729 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.27.48:
изоставена орна земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 1414 кв. м, площ
след промяната: 1341 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.28.29:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ: 2395 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.28.33:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 605 кв. м, площ след промяната:
731 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 65293.28.34:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 647 кв. м, площ след промяната: 487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.31.25: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 7166 кв. м, площ след промяната:
6857 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.31.26:
друг вид трайно насаждение, собственост на Димитър Христов Гогов, площ: 4915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.31.27:
данни преди промяната: нива, собственост на
Община Петрич, площ: 2407 кв. м, данни след
промяната: водоем, собственост на Община Пет
рич, площ: 2716 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.33.6:
нива, собственост на Ангел Николов Менекчиев,
площ: 1774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.33.7:
нива, собственост на Мария Костадинова Димит
рова, площ преди промяната: 942 кв. м, площ
след промяната: 876 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.33.8:
нива, собственост на Спас Александров Димит
ров, площ преди промяната: 2425 кв. м, площ
след промяната: 2341 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.33.13:
нива, собственост на Симеон Иванов Русков,
площ преди промяната: 848 кв. м, площ след
промяната: 776 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.34.20:
нива, собственост на Данаил Георгиев Сидеров,
площ: 2400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.34.29:
нива, собственост на Андон Георгиев Кличуров,
площ: 2723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.34.30:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 637 кв. м, площ след промяната:
460 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.34.31:
нива, собственост на София Трайкова Христова,
площ преди промяната: 1343 кв. м, площ след
промяната: 1135 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.34.34:
нива, собственост на Димитър Христов Гогов,
площ: 919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.34.35:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 4033 кв. м, площ след промяната:
3794 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.34.40:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 18 022 кв. м, площ след промяната: 18 010 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.34.41:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2992 кв. м, площ след промяната: 2914 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.34.44: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
872 кв. м, площ след промяната: 852 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.34.54:
за местен път, собственост на Община Петрич,
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площ преди промяната: 2310 кв. м, площ след
промяната: 3235 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.44.49:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 7189 кв. м, площ след промяната: 6543 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.44.54:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 22 289 кв. м, площ след промяната: 21 179 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.44.63:
нива, собственост на Тодор Кирилов Тилев и Янка
Димитрова Илиева, площ: 2012 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.44.71:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 8536 кв. м, площ след
промяната: 12 225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.48.1:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 5533 кв. м, площ след промяната: 4614 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.48.2:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 13 315 кв. м, площ след промяната: 9343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.48.11: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
595 кв. м, площ след промяната: 492 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.48.12: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
3312 кв. м, площ след промяната: 3242 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.48.16:
за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС, площ преди
промяната: 56 650 кв. м, площ след промяната:
47 781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.49.12:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 148 886 кв. м, площ след промяната: 148 861 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.49.14: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1871 кв. м, площ след промяната: 1853 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.53.16:
водоем, собственост на „Напоителни системи“ – ЕАД, площ преди промяната: 158 007 кв. м,
площ след промяната: 125 409 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.55.5: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
2172 кв. м, площ след промяната: 2191 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.55.7:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 11 133 кв. м, площ след промяната:
10 842 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.55.10: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 3617 кв. м, площ след промяната:
3302 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.55.22:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1623 кв. м, площ след промяната:
1134 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 65293.55.23:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 980 кв. м, площ след промяната: 248 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.55.25:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 5007 кв. м, площ след промяната: 5528 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.59.27:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ
преди промяната: 3606 кв. м, площ след промяната: 3704 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.59.29:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ
преди промяната: 4816 кв. м, площ след промяната: 3320 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.59.30:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ
преди промяната: 1493 кв. м, площ след промяната: 1286 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.59.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“,
площ преди промяната: 284 кв. м, площ след
промяната: 276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.59.32:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1094 кв. м, площ след промяната: 812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.61.8: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
4901 кв. м, площ след промяната: 4839 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.61.11:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 30550 кв. м, площ след промяната: 6255 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.67.10:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ
преди промяната: 4 553 853 кв. м, площ след
промяната: 4 553 488 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 65293.67.12:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ
преди промяната: 204 833 кв. м, площ след промяната: 203 570 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 65293.5.12:
площ: 34 760 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.5.13:
площ: 11 784 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.5.17:
площ: 39 кв. м, изоставена орна земя, собственост на МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 65293.5.22:
площ: 1757 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.5.23:
площ: 1331 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
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поземлен имот с идентификатор 65293.6.13:
площ: 3021 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.33:
площ: 43 638 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.38:
площ: 3974 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.39:
площ: 3 кв. м, изоставена орна земя, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.47:
площ: 12 751 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.50:
площ: 19 354 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.59:
площ: 2063 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.60:
площ: 198 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.61:
площ: 690 кв. м, нива, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.68:
площ: 1 кв. м, изоставена орна земя, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.69:
площ: 26 кв. м, изоставена орна земя, собственост
на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 65293.26.74:
площ: 24 кв. м, изоставена орна земя, собственост
на Община Петрич.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5585
71. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета с
Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 август 2020 г.
5848
51. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС58 от 31.07.2020 г. за строеж: „Разширение на
газопреносната инфраструктура на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница“, етап
„Линейна част“, Част А9: „Преносен газопровод от
КВ Вълчедръм – КВ Расово 1 (охранен) – СОГ и
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КВ Расово – КС Расово 2 (охранен) до КВ Дреновец“ (от км 438,4 до км 481,2 – 42,8 км), подобект:
„Станция за очистване на газопровода (СОГ)
и Кранов възел (КВ) „Расово“, на територията
на землището на с. Расово, община Медковец,
област Монтана“, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от  Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на разрешението за строеж може да
се обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5834
80. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебна власт, както
следва:
1.1. Административен ръководител – окръжен
проку рор на Окръжната проку рат у ра – Враца – свободна длъжност.
1.2. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Ловеч – изтичащ мандат.
1.3. Административен ръководител – районен
прокурор на Районната прокуратура – Хасково – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване
на административен ръководител на съответния
орган на съдебната власт. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели за
развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба,
Столичната следствена служба или от окръжните
следствени отдели към окръжните прокуратури за
образувани досъдебни производства; декларация
за имотното състояние, произхода на средствата
за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи,
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на
кандидата имат отношение към професионалните
или нравствените му качества.
5624
742. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д. д. № 1/2020 г. на
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Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – Хасково, Милена Наскова Ригоянни – адвокат от Адвокатската колегия – Хасково, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия за
срок от три месеца.
5597
1. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Георги Георгиев Николов, собственик
на имот с № 93.9, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5627
2. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тед Игоров Игнатев, наследник на
н-ци на Гено Тачев Генов и Райна Ген. Тачева,
собственик на имот с № 138.28, намиращ се в
землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5628
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Людмил Пантов Лозанов, наследник
на н-ци на Ненка Буджова Каменова, собственик
на имот с № 175.26, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за пос-
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тановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5629
4. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Никола Иванов Филипов, наследник
на н-ци на Иван Николов Филипов, собственик
на имот с № 175.34, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5630
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Татяна Славчева Петрова, наследник
на н-ци на Радка Накова Стоянова, собственик
на имот с № 183.4, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5631
6. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
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Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елица Димитрова Крумова, наследник
на н-ци на Славчо Крумов Дамянов, собственик
на имот с № 183.6, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5632
7. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юрий Димитров Крумов, наследник
на н-ци на Славчо Крумов Дамянов, собственик
на имот с № 183.6, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5633
8. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Рилка Петрова Крумова, наследник
на н-ци на Славчо Крумов Дамянов, собственик
на имот с № 183.6, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5634
9. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
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по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Гергана Славчева Крумова-Цветкова,
наследник на н-ци на Славчо Крумов Дамянов,
собственик на имот с № 183.6, намиращ се в
землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5635
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Перса Илиева Димитрова собственик на имот с № 183.9, намиращ се в
землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5636
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Гаврил Йонов Динолов,
собственик на имот с № 187.12, намиращ се в
землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5637
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12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Илия Маринов Найденов, собственик на имот с № 191.3, намиращ се в
землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5638
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Тед Игоров Игнатев, наследник на н-ци на
Гено Тачев Генов, собственик на имот с № 135.10,
намиращ се в землището на с. Новоселци, община Видин, област Видин, за постановяването на
Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5639
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Йордан Пасков Тодоров,
собственик на имот с № 135.12, намиращ се в землището на с. Новоселци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5640
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Цанка Титева Димитрова, собственик
на имот с № 13.1, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5641
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Цанка Титева Димитрова, собственик
на имот с № 14.1, намиращ се в землището на
с. Слана бара, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5642
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Върба Богданова Цекова,
собственик на имот с № 23.18, намиращ се в землището на с. Слана бара, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5643
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Ваньо Иванов Попов, наследник на н-ци на
Лили Алфредо Попова, собственик на имот с
№ 29.20, намиращ се в землището на с. Слана
бара, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5644
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Вера Александрова Попова, наследник на н-ци
на Лили Алфредо Попова, собственик на имот
с № 29.20, намиращ се в землището на с. Слана
бара, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5645
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
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на Аделина Тодорова Попова, наследник на н-ци
на Лили Алфредо Попова, собственик на имот
с № 29.20, намиращ се в землището на с. Слана
бара, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5647
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Първан Петков Митов,
собственик на имот с № 17.7, намиращ се в землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5648
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Добринка Петрова Чамова, наследник на н-ци
на Петър Вельов Чамов, собственик на имот с
№ 17.12, намиращ се в землището на гр. Дунавци,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5649
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Венета Велкова Илиева, наследник на н-ци
на Илия Петров Стоянов, собственик на имот с
№ 18.45, намиращ се в землището на гр. Дунавци,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5650
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Тодор Каменов Петков, собственик
на имот с № 18.1044, намиращ се в землището
на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5651
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Димитър Петров Скорчев, собственик на имот с № 30.4, намиращ се в
землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5652
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26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Камелия Красимирова Младенова, наследник
на н-ци на Поликсения Иванова Миткова, собственик на имот с № 33.14, намиращ се в землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5653
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Полина Красимирова Младенова, наследник
на н-ци на Поликсения Иванова Миткова, собственик на имот с № 33.14, намиращ се в землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5654
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Петър Рангелов Иванов, собственик
на имот с № 33.18, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5655
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Тошко Костадинов Тодоров, наследник на
н-ци на Цанко Иванов Стрешнишки, собственик
на имот с № 33.23, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5656
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Лукан Цеков и Стана Луканова Цекова, собственик на имот с № 35.29, намиращ се в
землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5657
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Емил Перков Русинов, наследник на
н-ци на Гинка Георгиева Русинова, собственик
на имот с № 35.34, намиращ се в землището на
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гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5658
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Пламен Ванчов Вълчев, наследник на н-ци на
Петър Йоцов Ников, собственик на имот с № 36.26,
намиращ се в землището на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за постановяването на
Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5659
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Хараламби Методиев Ангелов, наследник на
н-ци на Ангел Митов Станков, собственик на
имот с № 36.30, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5660
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
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Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Хараламби Методиев Ангелов, наследник на
н-ци на Анка Николова Станкова, собственик
на имот с № 36.30, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5661
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Георги Тодоров Георгиев, собственик
на имот с № 37.18, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5662
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Трифон Първанов Петров,
собственик на имот с № 37.22, намиращ се в
землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5663
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
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по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Младен Митков Първанов,
собственик на имот с № 37.33, намиращ се в
землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5664
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Добринка Петрова Чамова, наследник на н-ци
на Петър Вельов Чамов, собственик на имот с
№ 37.45, намиращ се в землището на гр. Дунавци,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5665
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Асенова Петрова, наследник
на н-ци на Илия Петров Палуйков, собственик
на имот с № 37.94, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5666
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40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Славчо Ценов Вълчев, собственик
на имот с № 100.1, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5667
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Ванко Вълчев Михов и Ванка Вълчева, собственик на имот с № 105.4, намиращ се в
землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5668
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Георги Митов Станков, собственик
на имот с № 105.16, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
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стративния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5669
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Стоян Иванов Тошевски, собственик
на имот с № 107.14, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5670
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Василка Цветанова Дилова, наследник
на н-ци на Камен Вълчев Бербеков, собственик
на имот с № 107.15, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5671
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефан Александров Илиев, наследник
на н-ци на Илия Петков Игнатов, собственик
на имот с № 107.35, намиращ се в землището на
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гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5672
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Нашко Ницов Найденов, собственик
на имот с № 107.37, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5673
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Роза Валериева Стоянова, наследник
на н-ци на Петко Лилков Първанов, собственик
на имот с № 107.40, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5674
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
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Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Вельо Лилов Трифонов, собственик
на имот с № 117.27, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5675
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Георги Иванов Георгиев,
собственик на имот с № 118.14, намиращ се в
землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5676
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Герго Стоянов Гергов, собственик на
имот с № 118.18, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5677
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
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по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Вероника Емилова Илиева, наследник
на н-ци на Първан Иванов Танчев, собственик
на имот с № 118.20, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5678
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Мария Костова Вельова, собственик
на имот с № 121.18, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5679
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Велко Димитров и Димитра Йончева,
собственик на имот с № 121.51, намиращ се в
землището на гр. Дунавци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5680
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54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Цеко Ненов Кръстев, собственик на
имот с № 127.3, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5681
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Надя Бориславова Младенова, наследник на
н-ци на Борис Митров Панов, собственик на
имот с № 127.10, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5682
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Симеон Груев Спасов, собственик на
имот с № 127.19, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5683
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Йоцо Медов Генов, собственик
на имот с № 128.3, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5684
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Никола Ванков Митров, собственик
на имот с № 128.4, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5685
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Асенова Петрова, наследник
на н-ци на Илия Петров Палуйков, собственик
на имот с № 128.7, намиращ се в землището на
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гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5686
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Камен Тошов Иванов, собственик
на имот с № 134.4, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5687
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Петра Тодорова и Ванко
Вельов Лилов, собственик на имот с № 135.3,
намиращ се в землището на гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за постановяването на
Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5688
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Гра-
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мада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Божин Христов Лозанов, собственик
на имот с № 135.10, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5689
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Йоца Йоцова Николова Цекова,
собственик на имот с № 10.12, намиращ се в
землището на с. Търняне, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5690
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Борис Тодоров Тодоров, собственик
на имот с № 11.1, намиращ се в землището на
с. Търняне, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5691
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Но-
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воселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Александър Николаев Велев, наследник
на н-ци на Николай Венев Велев, собственик
на имот с № 210.9, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5692
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Кръсто Миков Пешев, собственик на
имот с № 260.20, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5693
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Александър Николаев Велев, наследник
на н-ци на Николай Венев Велев, собственик на
имот с № 260.24, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5694
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68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Иван Цветков Христов, собственик
на имот с № 260.27, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5695
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Никола Иванов Вачов,
собственик на имот с № 260.39, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5696
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветана Славчева Михайлович, наследник
на н-ци на Цветко Вълков Банов, собственик на
имот с № 480.20, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5697
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Ангел Лозанов Тошев, собственик на
имот с № 631.30, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5698
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йордан Емилов Димитров, наследник
на н-ци на Трифон Иванов Железков, собственик
на имот с № 705.24, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5699
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследник на н-ци на Цвета Петрова
Иванова Велкова, собственик на имот с № 705.25,
намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област Видин, за постановяването на
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Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5700
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Бистра Иванова Вачева,
собственик на имот с № 705.30, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5701
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Цвета Манчова Николчова,
собственик на имот с № 710.14, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5702
76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Румяна Вълчкова Нейкова, наследник на н-ци
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на Бистра Георгиева Александрова, собственик
на имот с № 760.10, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5703
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Мара Александрова
Николова, собственик на имот с № 760.21, намиращ се в землището на с. Синаговци, община
Видин, област Видин, за постановяването на
Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5704
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йордан Емилов Димитров, наследник
на н-ци на Трифон Иванов Железков, собственик
на имот с № 760.33, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5705
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
наследник на н-ци на Стана Димитрова Младенова, собственик на имот с № 770.43, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5706
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иванка Петрова Иванова, наследник
на н-ци на Мирчо/Владимир/Младенов Цеков,
собственик на имот с № 770.44, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5707
81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Лозан Начев Каменов, собственик на
имот с № 770.65, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5708
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82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мирослав Младенов Ванков, наследник
на н-ци на Младен Иванов Пенкин, собственик
на имот с № 890.23, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5709
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Борислав Ванчев Борисов, наследник на н-ци
на Елена Гицова Иванова (Петкова), собственик
на имот с № 900.29, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5710
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Наталия Йорданова Петрова, наследник на
н-ци на Елена Гицова Иванова (Петкова), собственик на имот с № 900.29, намиращ се в землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5711
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветана Славчева Михайлович, наследник
на н-ци на Елена Гицова Иванова (Петкова),
собственик на имот с № 900.29, намиращ се в
землището на с. Синаговци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5712
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Мария Влъчкова Вълчева, собственик
на имот с № 910.8, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5713
87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

на наследник на н-ци на Христо Нетов и Мария
Качулкови, собственик на имот с № 910.20, намиращ се в землището на с. Синаговци, община
Видин, област Видин, за постановяването на
Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5714
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цеци Александров Христов, наследник на
н-ци на Ставро Стоичков Стоицов, собственик
на имот с № 930.31, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5715
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Венцислав Петков Ценков, наследник на
н-ци на Ставро Стоичков Стоицов, собственик
на имот с № 930.31, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5716
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
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по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Вълчо Ванков Михов, собственик
на имот с № 30.70, намиращ се в землището на
с. Жеглица, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5717
91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Станка Младенова и Цеко Петкови,
собственик на имот с № 60.136, намиращ се в
землището на с. Ивановци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5718
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Мито Стоянов Петров, собственик на
имот с № 110.238, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5719
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93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Ивко Филипов Стоединов,
собственик на имот с № 130.300, намиращ се в
землището на с. Ивановци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5720
94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Мико Иванов Станков, собственик на
имот с № 130.410, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5721
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Надя Бориславова Младенова, наследник на
н-ци на Борис Митров Панов, собственик на
имот с № 130.431, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
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стративния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5722
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Мито Стоянов Петров, собственик на
имот с № 160.230, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5723
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Мирко Давидов Кръстев, собственик
на имот с № 160.240, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5724
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Веселин Младенов Генов, наследник на н-ци
на Александър Христов Наумов, собственик на
имот с № 160.260, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
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на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5725
99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Перка Каменова Иванова, наследник
на н-ци на Стойко Тазов Джуров, собственик на
имот с № 160.270, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5726
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Петко Стаменков Йонов, собственик
на имот с № 160.280, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5727
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
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общава на н-ци на Ивко Филипов Стоединов,
собственик на имот с № 170.300, намиращ се в
землището на с. Ивановци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5728
102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Мирко Давидов Кръстев, собственик
на имот с № 170.320, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5729
103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лилия Димитрова Велкова, наследник
на н-ци на Никола Кръстев Игнатов, собственик
на имот с № 170.380, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5730
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Но-
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воселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Диан Ванчев Лазаров, наследник на
н-ци на Никола Кръстев Игнатов, собственик на
имот с № 170.380, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5731
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росица Аспарухова Александрова,
наследник на н-ци на Никола Кръстев Игнатов,
собственик на имот с № 170.380, намиращ се в
землището на с. Ивановци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5732
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Албена Рангелова Дабелов, наследник
на н-ци на Никола Кръстев Игнатов, собственик
на имот с № 170.380, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5733
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107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследник на н-ци на Петър Иванов Динов,
собственик на имот с № 200.150, намиращ се в
землището на с. Ивановци, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5734
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Рада Филипова Иванова, собственик
на имот с № 205.290, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5735
109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Зина Цанкова Виткова, наследник
на н-ци на Велко Иванов Шойков, собственик
на имот с № 70.49, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
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Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5736
110. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Бисерка Цанкова Иванова, наследник
на н-ци на Велко Иванов Шойков, собственик
на имот с № 70.49, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5737
111. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Генчо Велков Иванов, наследник
на н-ци на Велко Иванов Шойков, собственик
на имот с № 70.49, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5738
112. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Софийка Евтимова Иванова, наследник
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на н-ци на Велко Иванов Шойков, собственик
на имот с № 70.49, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5739
113. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Людмила Генчева Кирова, наследник
на н-ци на Велко Иванов Шойков, собственик
на имот с № 70.49, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5740
114. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Снежана Рангелова Димитрова, наследник
на н-ци на Иван Стоянов Дейнов, собственик
на имот с № 70.59, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5741
115. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
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км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петьо Лозанов Витков, наследник
на н-ци на Иван Стоянов Дейнов, собственик
на имот с № 70.59, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5742
116. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мая Николова Иванова, наследник
на н-ци на Пена Стоянова Гергова, собственик
на имот с № 200.1, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5743
117. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Цеко Целов Николов, собственик
на имот с № 220.27, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5744
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118. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Виктория Крумова Димитрова, наследник
на н-ци на Нино Тодоров Пенов, собственик
на имот с № 220.29, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5745
119. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Иван Винков Костов, наследник
на н-ци на Винко Костов Велков, собственик
на имот с № 406.12, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5746
120. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петя Йотова Рьоше, наследник на н-ци
на Петко Иванов Миков, собственик на имот с
№ 406.32, намиращ се в землището на с. Срацимирово, община Грамада, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
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имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5747
121. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Данков Стоянов, наследник на
н-ци на Данко Иванов Стоянов, собственик на
имот с № 273.49, намиращ се в землището на
гр. Грамада, община Грамада, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5748
122. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Василка Стоянова Иванова, наследник
на н-ци на Стоян Василев Йоцов, собственик на
имот с № 283.14, намиращ се в землището на
гр. Грамада, община Грамада, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5749
123. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
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на н-ци на Вида Владова Димитрова, собственик
на имот с № 633.26, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5750
124. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Веселин Тодоров Живков, собственик
на имот с № 38.3, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5751
125. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Александър Михайлов Лаутарски,
собственик на имот с № 81.99, намиращ се в
землището на гр. Видин, община Видин, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5752
126. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
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Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на „ГОУ Петрол“ – ООД, собственик на имот с
№ 82.69, намиращ се в землището на гр. Видин,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5753
127. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на „Робинсон“ – ЕООД, собственик на имот с
№ 139.6, намиращ се в землището на гр. Видин,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5754
128. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Владимир Кирилов Илиев, собственик
на имот с № 175.18, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5755
129. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
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по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милан Калинов Троканов, собственик
на имот с № 175.36, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5756
130. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на „Екохим БГ“ – ЕООД, собственик на имот с
№ 175.38, намиращ се в землището на гр. Видин,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5757
131. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росен Василев Иванов, собственик
на имот с № 175.42, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5758
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132. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мирослава Василева Иванова и Александра
Емилова Александрова, собственици на имот с
№ 181.10, намиращ се в землището на гр. Видин,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5759
133. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик, собственик
на имот с № 182.15, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5760
134. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Татяна Славчева Петрова, собственик
на имот с № 183.5, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5761
135. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Неков Димитров, собственик
на имот с № 183.7, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5762
136. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росен Василев Иванов, собственик
на имот с № 183.28, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5763
137. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росен Василев Иванов, собственик
на имот с № 183.32, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за пос-
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тановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5764
138. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росен Василев Иванов, собственик
на имот с № 183.33, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5765
139. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юлиан Руменов Гузелски, собственик
на имот с № 183.35, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5766
140. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на
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неидентифициран, собственик на имот с № 189.20,
намиращ се в землището на гр. Видин, община
Видин, област Видин, за постановяването на
Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5767
141. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милена Миткова Борисова, собственик
на имот с № 189.20, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5768
142. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мария Николова Ненова, собственик
на имот с № 190.25, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5769
143. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
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Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Видин – Ауто“ – ООД, собственик
на имот с № 191.2, намиращ се в землището на
гр. Видин, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5770
144. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на неустановен собственик, собственик на имот
с № 23.12, намиращ се в землището на с. Слана
бара, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5771
145. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на неустановен собственик, собственик на имот
с № 23.37, намиращ се в землището на с. Слана
бара, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5772
146. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
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по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Румен Петков Гергов, собственик на имот с
№ 29.28, намиращ се в землището на с. Слана
бара, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5773
147. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Георги Тодоров Бабачков, собственик на имот
с № 34.46, намиращ се в землището на с. Слана
бара, община Видин, област Видин, за постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти
и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождение на имота в 14-дневен
срок от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
5774
148. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Богдан Петров Тодоров, собственик
на имот с № 17.14, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5775
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149. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Захари Петков Цеков, собственик на имот с
№ 18.11, намиращ се в землището на гр. Дунавци,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5776
150. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нацка Кръстева Живкова, собственик
на имот с № 18.16, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5777
151. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветанка Гетова Сибирянска, собственик на
имот с № 18.38, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи-

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

стративния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5778
152. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Недко Любомиров Недков, собственик
на имот с № 18.45, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5779
153. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Моно Трифонов Иванов, собственик
на имот с № 19.17, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5780
154. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пена Николова Петрова, собственик
на имот с № 30.8, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
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на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5781
155. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Станимир Ангелов Илиев, собственик
на имот с № 30.18, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5782
156. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пена Лилкова Тошевска, собственик
на имот с № 33.13, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5783
157. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
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общава на Цветан Петров Каменов, собственик
на имот с № 35.38, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5784
158. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Владимир Димитров Тодоров, собственик
на имот с № 36.27, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5785
159. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Борис Митов Цонов, собственик на имот с
№ 37.17, намиращ се в землището на гр. Дунавци,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5786
160. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
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с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тодора Митова Йончева, собственик
на имот с № 37.17, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5787
161. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Пена Николова Петрова, собственик
на имот с № 37.17, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5788
162. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Даниела Петрова Григорова, собственик
на имот с № 37.20, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5789
163. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на „Росагрофонд“ – ООД, собственик на имот с
№ 37.28, намиращ се в землището на гр. Дунавци,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5790
164. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Методи Васков Витков, собственик
на имот с № 105.1, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5791
165. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Маргарита Велкова Йоцова, собственик
на имот с № 105.3, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5792
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166. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димо и Марица Петрови, собственици
на имот с № 107.10, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5793
167. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Каменов Петков, собственик
на имот с № 107.11, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5794
168. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Митов Гугущуков, собственик
на имот с № 107.41, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
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стративния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5795
169. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Богдан Петров Тодоров, собственик
на имот с № 117.28, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5796
170. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Моно Трифонов Иванов, собственик
на имот с № 118.13, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5797
171. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стоян Иванов Трифонов, Трифон
Иванов Трифонов и Илияна Иванова Иванова,
собственици на имот с № 118.17, намиращ се в
землището на гр. Дунавци, община Видин, област
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Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5798
172. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Веселина Тодорова Попова, собственик
на имот с № 118.32, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5799
173. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Чаксан БГ“ – ООД, собственик на
имот с № 121.21, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5800
174. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
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щава на Марко Георгиев Стефанов, собственик
на имот с № 121.48, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5801
175. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Галина Кирилова Петкова, собственик
на имот с № 121.52, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5802
176. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Богдан Петров Тодоров, собственик
на имот с № 127.11, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5803
177. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
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Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на СПТУ „Боян Чонос“, собственик на имот с
№ 128.6, намиращ се в землището на гр. Дунавци,
община Видин, област Видин, за постановяването
на Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5804
178. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лозка Ванчева Христова, собственик
на имот с № 128.8, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5805
179. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Митко Филипов Иванов, собственик
на имот с № 135.13, намиращ се в землището на
гр. Дунавци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5806
180. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
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по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Гина Йорданова Конова, собственик
на имот с № 290.9, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5807
181. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Първан Вълчев Йоцов, собственик
на имот с № 480.39, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5808
182. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик, собственик
на имот с № 480.50, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5809
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183. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на неустановен собственик, собственик
на имот с № 632.16, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5810
184. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Емил Каменов Давидов, собственик
на имот с № 705.23, намиращ се в землището на
с. Синаговци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5811
185. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Станислав Николов Вълчев, собственик на
имот с № 60.125, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
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стративния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5812
186. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кирил Цветков Димитров, собственик
на имот с № 130.240, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5813
187. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кирил Цветков Димитров, собственик
на имот с № 130.310, намиращ се в землището
на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5814
188. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на „Серес“ – АД, собственик на имот с № 160.251,
намиращ се в землището на с. Ивановци, община Видин, област Видин, за постановяването на
Решение  № 410 от 19.06.2020 г. на Министерския
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съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародване на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5815
189. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Станко Рангелов Димитров, собственик на
имот с № 160.300, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5816
190. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мито Миков Давидов, собственик на
имот с № 170.370, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5817
191. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съ-
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общава на СПТУ „Боян Чонос“, собственик на
имот с № 205.130, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5818
192. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община Грамада, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Станислав Николов Вълчев, собственик на
имот с № 210.250, намиращ се в землището на
с. Ивановци, община Видин, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5819
193. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 70.31, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5820
194. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
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с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 70.56, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5821
195. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 100.38, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5822
196. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 190.1, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5823
197. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
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по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 190.6, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5824
198. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 350.1, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5825
199. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 350.2, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5826
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200. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 350.4, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5827
201. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 355.4, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение   № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5828
202. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 360.13, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5829
203. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 360.16, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5830
204. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Агро Грамада“ – ЕООД, собственик
на имот с № 360.30, намиращ се в землището
на с. Срацимирово, община Грамада, област
Видин, за постановяването на Решение № 410
от 19.06.2020 г. на Министерския съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародване на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5831
205. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: Mодернизация на път I-1 (Е-79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1)≡58+128.47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 3+757 до
км 34+032.68 на територията на гр. Видин, с. Новоселци, с. Слана бара, гр. Дунавци, с. Търняне,
с. Синаговци, с. Жеглица, с. Ивановци, община
Видин, с. Срацимирово, гр. Грамада, община
Грамада, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „Върголия“ – ЕООД, собственик на
имот с № 272.164, намиращ се в землището на
гр. Грамада, община Грамада, област Видин, за
постановяването на Решение  № 410 от 19.06.2020 г.
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на Министерския съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота
в 14-дневен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
5832
25. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200022-091-0000332/30.07.2020 г. възлага на
„Нелас Екоплод“ – ЕООД, ЕИК 200623896, адрес
за кореспонденция: Пазарджик, ул. Марин Дринов
№ 11, ет. 3, представлявано от Иван Веселинов,
следните недвижими имоти: поземлен имот с
идентификатор 48444.1.74 (стар номер 001074),
намиращ се в землището на с. Мирянци, община Пазарджик, с площ на имота 1306 кв. м,
в стопанския двор на с. Мирянци; трайно предназначение на територията: земеделска, с начин
на трайно ползване: за стопански двор, ведно с
всички подобрения в имота, а именно: сграда
с идентификатор 48444.1.74.1, с функционално
предназначение: складова база и площ 720 кв. м,
при граници и съседи: имоти с идентификатори, както следва: 48444.1.186 със стар номер
001186 – полски път на Община Пазарджик,
48444.1.2 със стар номер 001002 – нива, 48444.1.5
със стар номер 001005 – нива, 48444.1.6 със стар
номер 001006 – нива.
5861
49. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С200022-091-0000259/8.07.2020 г. възлага
на Община Челопеч, ЕИК 000777223, с адрес по
чл. 8 от ДОПК: област София, с. Челопеч, пл.
Освобождение № 1, следните недвижими имоти:
поземлен имот с планоснимачен номер 528 от
кв. 38 по плана на с. Челопеч, община Челопеч,
Софийска област, одобрен със Заповед № 1225 от
1977 г., Заповед № 60 от 1998 г. и Заповед № 3-305
от 1.10.2018 г. на кмета на община Челопеч, с
площ 190 кв. м, заедно с построената върху имота
масивна сграда – фурна, със застроена площ 190
кв. м, състояща се от търговска зала, два броя
складове и производствена сграда; граници при
съседи по актуална скица № 60/15.11.2019 г.: от
изток – улица, от запад – УПИ ІІІ-530, от север – общински терен, от юг – общински терен;
имотът е придобит с нотариален акт № 5, том
I, рег. № 10, дело № 9/1998 г. на нотариус Донка
Апостолова – Пирдоп, № 275 в НК, вписан в
Службата по вписване – Пирдоп, с № 164, том VI,
дело № 1325/1998 г.; урегулиран поземлен имот
ІІІ, кв. 20 по плана на с. Челопеч, община Челопеч, Софийска област, ул. Г. Раковски, одобрен
със Заповед № 1225 от 1977 г. и Заповед № 60 от
1998 г. на кмета на община Челопеч; площта на
урегулиран поземлен имот, отреден за парцел
III, е 152 кв. м, заедно с построената върху имота сграда от метална конструкция – магазин за
хранителни стоки, със застроена площ 152 кв.
м, състоящ се от два броя помещения – търговска част, и два броя складове; граници при
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съседи по актуална скица № 57/12.11.2019 г.: от
две страни – улици, УПИ IX-176 и УПИ ХІ-176;
имотът е придобит с нотариален акт № 6, том I,
рег. № 11, дело № 10/1998 г. на нотариус Донка
Апостолова – Пирдоп, № 275 в НК, вписан в
Службата по вписване – Пирдоп, с № 163, том
VI, дело № 1324/1998 г.
5860
20. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК е постановление
за възлагане на недвижим имот № С200010091-0000304/22.07.2020 г. възлага на Владимир
Георгиев, адрес за кореспонденция: Кюстендил,
ул. Панайот Волов I № 10А, следния недвижим
имот: земя и сгради, изградени в парцел VІІІ
в кв. 17 с площ на имота 1260 кв. м; търговски обект – магазин на 2 етажа с площ 483,34
кв. м и с мазе 241,66 кв. м; сграда склад с площ
329 кв. м, с граници и съседи на имота: от две
страни – улици, парцел V-99 и парцел IX-10 в
кв. 17, по плана на с. Еремия, община Невестино,
област Кюстендил. Имотът е закупен за сумата
9569,60 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението за възлагане и същото
подлежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
5862
1. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С200002-0910000312/24.07.2020 г. възлага на Олга Димитрова
Велкова-Риджакова, с адрес: Несебър, следната
недвижима вещ, представляваща: апартамент
№ Н6.3 с кадастрален номер 51500.507.628.1.166,
намиращ се в Несебър, област Бургас, кв. „Камелия“ № 187, ет. 6, ап. 3, с площ 87,60 кв. м, от
които жилищна площ 57,98 кв. м, две тераси с
обща площ 17,60 кв. м, ведно с 12,02 кв. м ид.ч.
от общите части на сградата с кадастрален номер
51500.507.628.1 и правото на строеж върху терена с
кадастрален номер 51500.507.628, с предназначение
на самостоятелния обект – жилище, апартамент,
при граници и съседи, както следва: на същия
етаж: имоти с идентификатори 51500.507.628.1.167,
51500.507.628.1.165; под обекта: имоти с идентификатори 51500.507.628.1.157, 51500.507.628.1.156,
5 1 5 0 0 . 5 0 7. 6 2 8 . 1 . 1 5 5 , 5 1 5 0 0 . 5 0 7. 6 2 8 . 1 . 1 6 1 ,
51500.507.628.1.160; над обекта: няма.
5859
725. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 43 от 28.05.2020 г.)
обявява конкурси за доценти – двама, в област
на висшето образование 7. Здравеопазване и
спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакоикономика и
фармацевтична регулация“, за нуждите на катедра
„Организация и икономика на фармацията“ на
Фармацевтичния факултет при МУ – София. В
двумесечен срок от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125.
За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
5596
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52. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве
по научна специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията“ – един, в катедра „Сестрински терапевтични
грижи“ на факултет „Здравни грижи“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
5846
47. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина по
научна специалност „Обща хирургия“ – един в
катедра „Хирургически болести“ на факултет
„Медицина“ за нуждите на Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия на
УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД – Плевен, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
5892
81. – Медицинският университет – Пловдив,
във връзка с Решение № 332 от 14 май 2020 г. на
Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3,
т. 6 от Закона за висшето образование обявява
конкурс за учебната 2020/2021 г. за редовни докторанти по следните научни специалности:
№ Област на висше образование, про- Репо фесионално направление и доктор- довред
ски програми
но
1.
7. Здравеопазване и спорт, 7.1. Медицина
1.1. Инфекциозни болести
1
1.2. Анестезиология и реанимация

1

1.3. Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията
1.4. Ревматология

2

7. Здравеопазване и спорт, 7.2. Дентална медицина
2.1. Терапевтична дентална медицина

1

2.

1

3.

7. Здравеопазване и спорт, 7.3. Фармация
3.1. Технология на лекарствените форми
и биофармация
3.2. Фармацевтична химия

1

3.3. Токсикология

1

4.

2

4. Природни науки, математика и информатика, 4.3. Биологически науки
4.1. Генетика
1
За участие в конкурса се подават следните
документи съгласно Правилника за прилагане
на Закона за развитието на академичния състав
в Република България (изм. и доп., ДВ, бр. 15 от
2019 г.) във връзка със ЗРАСРБ (изм. и доп., ДВ
бр. 17 от 2019 г.) и вътрешни за МУ – Пловдив,
нормативни актове: 1. заявление до ръководителя на научната организация; 2. автобиография;
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3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението
или нотариално заверено копие от нея; 4. други
документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област; 5. квитанция
за внесена административна такса – 100 лв.;
таксите се внасят в клона на банка „УниКредит
Булбанк“ – Пловдив. Кандидатите за докторанти следва да имат предвид, че докторантът има
права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование.
Полага се писмен изпит по специалността и по
един избран от кандидата чужд език (английски,
немски, френски и испански). На основание Решение № 275 от 23 април 2020 г. на Министерския
съвет, приложение № 19 към чл. 1, докторантите
заплащат еднократна такса за обучението си в
размер 900 лв. Срок за подаване на документи – 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. Адрес за справки, контакти и подаване
на документи: Пловдив, бул. В. Априлов № 15А,
научен отдел: Ю. Маринова и Д. Русев, тел. 602 224.
5870
43. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за прием на редовни и
задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2020 – 2021 г. съгласно Решение № 332 на
Министерския съвет от 14.05.2020 г. по следните
докторски програми:
Области на висше образование, про- Форми на
фесионални направления и докторски обучение
програми
ре- задов- дочна
на
1. Педагогически науки
1.2. Педагогика
Теория на възпитанието и дидактика – ПФ

2

2

Специална педагогика – ПФ

2

2

2

2

-

1

Икономика и управление (селско
стопанство) – СФ

3

-

Народно стопанство (вкл. регионална
икономика и история на народното
стопанство) – СФ

1

-

Микробиология – АФ

1

-

Биохимия – АФ

1

-

Биофизика – МФ

1

-

1.3. Педагогика на обучението по ….
Методика на обучението по математика – ПФ
3. Социални, стопански и правни
науки
3.7. Администрация и управление
Организация и управление на производството (селско стопанство) – СФ
3.8. Икономика

4. Природни науки, математика и
информатика
4.3. Биологически науки
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Области на висше образование, про- Форми на
фесионални направления и докторски обу чение
програми
ре- задов- дочна
на

Области на висше образование, про- Форми на
фесионални направления и докторски обучение
програми
ре- задов- дочна
на

Молекулярна биология – МФ

Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)

1

-

Социална медицина и организация
на здравеопазването и фармацията

1

-

Медицина на бедствените ситуации

1

-

1

-

5. Технически науки
5.1. Машинно инженерство
Двигатели с вътрешно горене – ФТТ

1

-

Механизация и електрификация на
растениевъдството – ФТТ

1

-

Технология на шевното производство – ФТТ

1

-

Художествено оформяне и моделиране
на текстилни и шивашки изделия,
облекла и обувки – ФТТ

1

-

2

-

1

-

1

-

Говедовъдство и биволовъдство – АФ

1

-

Овцевъдство и козевъдство – АФ

1

-

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване – АФ

1

-

С пец иа л н и о т рас л и (п ром и ш лен
дивеч) – АФ

1

-

Ветеринарно-санитарна експертиза

1

1

Зоохигиена и организация на ветеринарното обслужване

-

1

Фармакология

1

-

Акушерство и гинекология на животните и болести на новородените
животни

3

2

Патология на животните

3

-

Ветеринарна микробиология

-

1

Морфология

1

-

Генетика

1

1

1

-

5.2. Електротехника, електроника и
автоматика
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по
отрасли) – ФТТ
5.12. Хранителни технологии
Технология на животинските и растителни мазнини, сапуни, етерични
масла и парфюмерийно-козметичните
препарати – ФТТ
6. А г рарни нау к и и ветеринарна
медицина
6.1. Растениевъдство
Фу ра ж но производство, лива дарство – АФ
6.3. Животновъдство

6.4. Ветеринарна медицина

7. Здравеопазване и спорт
7.1. Медицина
Патологоанатомия и цитопатология

ОБЩО за ТрУ:
40
13
В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до декана за участие в
конкурса с избор на чужд език за изпит по него
(по образец от сайта на университета – www.unisz.bg), заведено в деловодството на факултета; 2.
автобиография (европейски формат) със задължително посочени електронен адрес и телефон за
връзка; 3. диплома с приложението (оригинал или
нотариално заверено копие) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ или
академична справка за завършена образователноквалификационна степен „магистър“ за кандидатите, които нямат изготвена диплома (оригинал
или нотариално заверено копие); 4. диплома с
приложението (оригинал или нотариално заверено
копие) за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“; 5. удостоверение за
признато висше образование, ако дипломата е
издадена от чуждестранно висше училище; 6.
кандидати, които са завършили чуждестранни
висши училища, признати по законодателството
на съответната държава, могат да кандидатстват
за докторанти, след като придобитото висше
образование им бъде признато по процедурата
„За признаване от Тракийски университет на
придобита в чужбина степен на висше образование“; кандидатите прилагат и решението на
комисията; 7. други документи, удостоверяващи
интересите и постиженията им в съответната
научна област; 8. документ за платена такса за
кандидатстване в размер, определен с РМС № 275
от 23.04.2020 г. Таксите за кандидатстване и обучение на докторантите са поместени в сайта на
ТрУ. Подаване на документи във: Медицински
факултет – Научен отдел – ул. Армейска № 11,
тел. 042/664468; Аграрен факултет – стая № 410,
тел. 042/699387; Ветеринарномедицински факултет – Научен отдел, тел. 042/699506; Педагогически факултет – Научен отдел, ул. Армейска № 9,
тел. 042/613758; Стопански факултет – Научен
отдел, тел. 042/699409; Факултет „Техника и
технологии“ – Ямбол, ул. Граф Игнатиев № 38,
тел. 046/669181.
5556
519. – Шуменският университет „Епископ
Константин Преславски“ обявява конкурси за:
доцент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по … (Методика
на обучението по английски език) – един; област
на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна
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геодезия) – един; главен асистент по: област на
висше образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология (Литература
на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия – Английска литература) – един.
Всички конкурси са със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректорската
канцелария на ШУ – Шумен, ул. Университетска
№ 115, корпус 1, каб. 107. За информация: тел.:
054/830 495, вътр. 321, GSM: 0899901943.
5557
71. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурс за редовен доцент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика (Финансово моделиране) – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в деловодството на ВТУ
„Тодор Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео
Милев № 158, тел. 02/9709209.
5625
407. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурси
за: заемане на академичната длъжност професор
по професионално направление 4.2. Химически
науки, научна специалност 01.05.14 „Електрохимия“ (вкл. химически източници на тока), за
нуждите на направление „Водородни енергийни
системи“ – един; и научна специалност 01.05.05
„Физикохими я“ за ну ж дите на направление
„Материали за енергия“ – един; и заемане на
академичната длъжност доцент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна
специалност 01.05.14 „Електрохимия“ (вкл. химически източници за тока) – един, за нуждите
на направление „Електрохимични източници на
ток“, всички със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да
подават документи за участие в канцеларията на
Института по електрохимия и енергийни системи
при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.
10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
5572
443. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област на
висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.6. Информатика и компютърни науки, научна
специалност „Информатика“ („Информационно
моделиране на обслужващи мрежи“), за нуждите
на ИМИ със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в отдел „ЧР“
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8,
тел. 979 28 48.
5595
358. – Институтът по обща и неорганична
химия при БАН – София, обявява конкурс за
академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки
(неорганична химия) за лаборатория „Солеви
системи и природни ресурси“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията на института, София,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел.: 02/979-25-60 и
02/872-48-01.
5869
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71. – 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. Крушевец, община Созопол – 40124.20.197,
40124.41.10, 40124.41.17, 40124.41.18, 40124.41.25,
40124.42.1, 40124.42.226, 40124.42.227, 40124.43.211,
40124.42.198; за с. Ново Паничарево, община Приморско – 52129.160.606, 52129.189.623, 52129.189.625,
52129.189.626, 52129.192.624, 52129.192.592, 52129.1.15,
52129.1.18, 52129.1.20, 52129.1.580, 52129.2.570,
52129.2.579, 52129.26.427, 52129.26.440, 52129.26.471,
52129.26.571, 52129.150.56, 52129.151.1, 52129.151.23,
52129.151.27, 52129.151.33, 52129.151.36, 52129.151.38,
52129.151.43, 52129.151.44, 52129.151.53, 52129.151.575,
52129.151.577, 52129.154.455, 52129.155.1, 52129.155.2,
521 2 9.1 55. 4 4 9, 521 2 9.1 55. 452 , 521 2 9.1 55. 4 61 ,
521 2 9.1 55.4 6 4 , 521 2 9.1 55.4 8 0 , 521 2 9.16 8 . 5 42 ,
52129.170.549, 52129.170.560, 52129.171.2, 52129.171.456,
52129.171.529, 52129.171.545, 52129.2.572, 52129.2.573,
52129.2.574, 52129.2.575, 52129.168.561; за с. Ясна
поляна, община Приморско – 87655.1.1, 87655.57.46,
87655.57.48, 87655.57.49, 87655.57.55, 87655.57.57,
87655.57.59, 87655.57.61, 87655.57.47, 87655.57.58.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас. В
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
5587
2. – Община Брезник на основание чл. 128,
а л. 1 о т ЗУ Т обя вя ва на за и н т ересу ва н и т е
лица, че е постъпило заявление от „Трейс Рисорсиз“ – ЕООД – концесионер на находище
„Милин камък“ в землището на гр. Брезник,
област Перник, с внесен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за трасе и сервитут на подземен електропровод
20 kV външно двойно електроснабдяване на МОК
„Милин камък“ от ПИ 06286.33.31 (подстанция)
по КККР на гр. Брезник до УПИ ІV-72,47 „За
производствени, складови дейности и техническа
инфраструктура“, кв. 129 по ПУП на територията на находището в гр. Брезник, собственост
на „Трейс Рисорсиз“ – ЕООД. Трасето на подземния електропровод 20 kV се предвижда да
започне от ПИ 06286.33.31, в който се намира
действаща подстанция Брезник 110/20 kV, като
трасето преминава през ПИ с номера 06286.34.35,
06286.38.57, 06286.38.59, 06286.38.60, 06286.59.25,
06286.59.14 и 06286.71.29 по КККР на гр. Брезник,
които представляват земеделска земя с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, през
ПИ 06286.38.58, който представлява територия
на транспорта с НТП „Местен път“, през ПИ с
номера 06286.38.30, 06286.38.555 и 06286.37.28 по
КККР на гр. Брезник, община Брезник, които
представляват земеделска земя с НТП „Нива“ и
ПИ 06286.501.1825 с НТП „Водно течение, река“,
като за тези изброени ПИ ще се осигури нов
сервитут. За останалата част от трасето с обща
дължина 2978 м вече има създаден сервитут с
ПУП – ПП на името на титуляря при изграж-

С Т Р.

154

ДЪРЖАВЕН

дането на други комуникации до площадката
МОК „Милин камък“. Изработеният проект на
ПУП – ПП се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ“
при Община Брезник и може да бъде прегледан
всеки присъствен ден. Заинтересуваните лица в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Брезник.
5547
70. – Община Габрово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите страни, че е изработен проект за подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация (ПР) за част от
кв. 1 – поземлен имот (ПИ) 18 и кв. 2 – ПИ: 15,
16, 16а, 17 и пешеходен път, по ЗРП на с. Ясени,
община Габрово, област Габрово. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП – ПР
по плана на с. Ясени, Община Габрово.
5558
3. – Община Кнежа на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за кабелно
захранване НН от съществуващ трафопост в ПИ
748.137 до съществуващи сгради в ПИ 748.123 и
ПИ 748.83, местност Трите декара, в землището
на гр. Кнежа, ЕКАТТЕ 37376, община Кнежа и е
одобрено като неразделна част от него задание за
изработване на ПУП – ПП на основание чл. 124а,
ал. 1 от ЗУТ с възложител: ЕТ „Иван Миловски“,
представлявано от Иван Миловски. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите могат
да подават писмени възражения, предложения
и искания по проекта в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5579
2. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план/
частично изменение на подробен устройствен
план – ЧИПУП – ПРЗ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ № 16256.19.113, ПИ
№ 16256.17.128, ПИ № 16256.16.20, ПИ № 16256.16.92,
ПИ № 16256.19.206, ПИ № 16256.16.266, ПИ
№ 16256.19.207, ПИ № 16256.19.81, ПИ № 16256.16.21,
П И № 162 56 .19. 8 0 , П И № 162 56 .19.9 8 , П И
№ 16256.17.108, ПИ № 16256.17.109, ПИ № 16256.19.143,
ПИ № 16256.19.92, ПИ № 12256.19.85 в землището
на с. Горна Кремена, община Мездра, във връзка
с концесионен договор с: „Маронас“ – ЕООД.
Проектът се намира в Община Мездра, ул. Хр.
Ботев № 27, стая 106, и може да се прегледа от
заинтересуваните. Искания, възражения и предложения по проекта се правят в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
5548
40. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии – обект:
„Външно ел. захранване на селскостопанска
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сграда в ПИ 51500.75.2 по КК на гр. Несебър, м.
Кокалу“, подобект: „Кабели 0,4 kV“. Трасето на
кабела започва от БКТП в ПИ 51500.76.34 по КК
на гр. Несебър, м. Кокалу, с площ 1643 кв. м, вид
територия „Урбанизирана“, и НТП – „Незастроен
имот за жилищни нужди“, частна собственост,
преминава през имота по съществуваща кабелна мрежа (тази част от трасето не е предмет на
настоящия ПУП – ПП), пресича ПИ 51500.76.41
по КК на гр. Несебър, м. Кокалу, с площ 3150
кв. м, вид територия „Земеделска“, и НТП – „За
селскостопански, горски ведомствен път“, общинска собственост, като тази част от трасето е
предмет на настоящия ПУП – ПП, продължава
през ПИ 51500.75.203 КК на гр. Несебър, м. Кокалу, с площ 2565 кв. м, вид територия „Територия на транспорта“ и НТП – „За местен път“,
общинска собственост и достига до ново ТЕПО
на съществуваща ограда на ПИ 51500.75.163 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу (за
тази част от трасето е изработен проект за ПУП
план-схема). Дължината на трасето в земеделска
територия е 6,01 м и попада в ПИ 51500.76.41
по КК на гр. Несебър, м. Кокалу. Определен е
сервитут по 0,60 м от двете страни спрямо оста
на трасето на кабела. Площите с ограничение
са 7,20 кв. м изцяло в ПИ 51500.76.41 по КК на
гр. Несебър, м. Кокалу. Проектът за ПУП – ПП
е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37.
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 – Несебър.
5549
41. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ПУП – план-схема за
обект: „Външно ел. захранване на селскостопанска сграда в имот с идентификатор 51500.75.2 по
кадастралната карта на гр. Несебър, м. Кокалу“,
подобект: „Кабел 0,4 kV“. Трасето на кабела започва
от БКТП в ПИ 51500.76.34 по КК на гр.Несебър,
м. Кокалу, с площ 1643 кв. м, вид територия
„Урбанизирана“, и НТП – „Незастроен имот за
жилищни нужди“, частна собственост, преминава
през имота по съществуваща, кабелна мрежа (тази
част от трасето не е предмет на настоящия ПУП
план-схема), пресича ПИ 51500.76.41 КК на гр. Несебър, м. Кокалу, с площ 3150 кв. м, вид територия „Земеделска“, и НТП – „За селскостопански,
горски ведомствен път“, общинска собственост
(за тази част от трасето е изработен проект за
ПУП – ПП), продължава през ПИ 51500.75.203 КК
на гр. Несебър, м. Кокалу, с площ 2565 кв. м, вид
територия „Територия на транспорта“, и НТП – „За
местен път“, общинска собственост, и достига
до ново ТЕПО на съществуваща ограда на ПИ
51500.75.163 по кадастралната карта на гр. Несебър,
м. Кокалу – като тази част от трасето на кабела е
предмет на настоящия проект ПУП – план-схема
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. Дължината на трасето
е 39,90 м в ПИ 51500.75.203 КК на гр. Несебър,
м. Кокалу с площ 2565 кв. м, вид територия „Територия на транспорта“, и НТП – „За местен път“,
общинска собственост. Определен е сервитут по
0,60 м от двете страни спрямо оста на трасето
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на кабела. Площите с ограничение са 49,70 кв. м
в ПИ 51500.75.203 КК на гр. Несебър, м. Кокалу.
Проектът за ПУП план-схема е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър,
ул. Еделвайс № 10, ет. 3, стая 37. 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 – Несебър.
5550
1. – Общ и на Р усе на основа н ие ч л. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за техническа
инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване до ПИ
503.2137 в м. Дрибак 1,2, землище на с. Николово,
през ПИ 503.7079 и ПИ 503.7105 – с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ – общинска публична собственост. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
5559
77. – Община Троян, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – частично изменение на плана
за улична регулация (ПУП – ЧИПУР) на улица
с осови точки (о.т.) 958-974-975-976, попадаща
между кв. 24 и 309 по регулационния план на
гр. Троян (част от поземлен имот с идентификатор
73198.503.542 с НТП – За второстепенна улица, по
кадастралната карта  и кадастралните регистри
на гр. Троян). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация. Проектът е изложен в сградата на Община
Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки работен ден.
5620
2. – Община Хасково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 124
от 26.06.2020 г. Общинският съвет – гр. Хасково, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация за кв. 1052 и
кв. 1053, ж.р. Кенана, гр. Хасково. В кв. 1052 по
път с идентификатор 77195.704.480 се проектира
задънена улица с ширина 3,50 м с нови осови
точки 984, 985, 986. В кв. 1053 по път с идентификатор 77195.704.233 се проектира задънена улица
с ширина 3,50 м с нови осови точки 927, 928, 929,
930. За осигуряване на достъп до имот с идентификатор 77195.704.199 от нова осова точка 929
се проектира пешеходна алея с ширина 2,25 м.
Частта от имот с идентификатор 77195.704.233
между имоти с идентификатори 77195.704.235 и
77195.704.207 се урегулира за техническа инфраструктура. Проектните работи са отразени с кафяви линии и надписи в чертежа „Проект на ПУП“.
Съгласно чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.
5614
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3. – Община Хасково на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 127 от
26.06.2020 г. Общинският съвет – гр. Хасково,
одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация за кв. 52,
гр. Хасково. С изменението на плана за регулация се променя задънена улица с осови точки
1271, 1249, която се удължава до пресичането с
улица с осови точки 1678, 1624. Осова точка 1249
се премахва и се поставя нова осова точка 4113.
Ширината на улицата не се променя. Вследствие
изменението на уличната регулация се образуват
два самостоятелни квартала. За квартала, образуван от улици с осови точки 1271, 1623, 1678, 4113, се
оставя номер 52. За квартала, образуван от улици
с осови точки 1270, 1271, 4113, 1624, се поставя
нов номер 898. Променя се южната регулационна
линия на новообразувания кв. 898, която се поставя в съответствие с южната имотна граница
на поземлен имот с идентификатор 77195.712.66.
Проектните работи са отразени с кафяви линии
и надписи в чертежа „Проект на ПУП“. Съгласно
чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Хасково пред Административния съд – Хасково.
5615
4. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 8 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на гр. Хасково с допълването му
с план-схема за газоразпределителна мрежа на
гр. Хасково 2020 г. – допълнение. Проектът се
намира в дирекция „Архитектура, градоустройство, строителство и инвестиции“ на ул. Михаил
Минчев № 3, ет. 1, стая № 18, и може да бъде
разгледан от всички заинтересовани лица всеки
ден. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5851
3. – Община с. Иваново, област Русе, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 1 по протокол № 6
от 21.07.2020 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) е допуснат за
разглеждане и обявяване подробен устройствен план
(ПУП) – изменение на план за улична регулация
(ИПУР) от о.т. 226 до о.т. 247 и от о.т. 247 до о.т.
246 между кв. 95а и кв. 92 и ИПР (изменение на
план за регулация) за УПИ II-997 в кв. 95а, УПИ
III-1001, УПИ IV-1000, УПИ V-999, УПИ VI-998,
УПИ VII-996, 997 в кв. 92; УПИ III -990, УПИ
IV-990 и УПИ V-998 в кв. 95 и обединяване на
кв. 95а и кв. 92 в един общ кв. 92 по регулационния план на с. Пиргово, община Иваново, област
Русе. Преписката се намира в дирекция „СА“ в
административната сграда на Община Иваново в
с. Иваново, ул. Олимпийска № 75, ет. 1, стая № 6.
Заинтересованите лица могат да подават пред
общинска администрация писмени възражения,
предложения и искания по преписката в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
5580
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна
на разпоредбата на чл. 45, ал. IV от Наредбата
за определяне размера на местните данъци на
територията на община гр. Добрич (нова – реш.
№ 27-3 от 17.12.2013 г., досег. ал. 5 – реш. № 3-3 от
20.12.2019 г.). По протеста е образувано адм. – д.
№ 337/2020 г. по описа на Aдминистративния
съд – Добрич, насрочено за 13.10.2020 г. от 13,20 ч.
5618
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Фондация
„Гринберг“ на Наредбата за издаване на карти
за паркиране на превозни средства, управлявани
или превозващи лица с трайни увреждания на
територията на община Елин Пелин, приета с
Решение № 1004 по протокол № 35 от 29.05.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, по което
е образувано адм. дело № 1855/2020 г. по описа
на Административния съд – Пловдив.
5593
Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е постъпила жалба вх. № РИС19-ВК08-530-/168/30.09.2020 г.
на „Братя Станеви Груп“ – АД, София, представлявано от В. Станев, против Решение № 550 от
25.07.2020 г. на СОС, с което е одобрен ПУП – ПРЗ
за преструктуриране на ж.к. Дружба 1 – ІІІ част,
район „Искър“ – СО, в частта на ПР и ПЗ относно
УПИ VІ-1020, кв. 1 (за който се предвижда УПИ
VІІ-1020), представляващо ПИ с идентификатор
№ 68134.1505.1020 по КККР, по която е образувано
административно дело № 1444/2020 г. по описа
на Административния съд – София-град, ІІ отделение, 39 състав, насрочено за 18.11.2020 г. от
15,30 ч. Заинтересованите лица могат да подадат
молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5592
Сливенският окръжен съд, гр. отделение,
уведомява лицето Бакри Мохамед Бакри/Риша,
роден на 5.08.1981 г., че е ответник по гр.д.
№ 281/2020 г. по описа на Сливенския окръжен
съд и в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ следва да
се яви в сградата на Сливенския окръжен съд
на адрес: Сливен, пл. Хаджи Димитър № 2, за
получаване на препис от исковата молба и приложенията към нея.
5858
Софийският градски съд, гражданско отделение, ІІ-Д въззивен състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 10758/2018 г. по жалба с правно
основание чл. 422, ал. 1 във връзка с чл. 415 от
ГПК, заведено от Етажна собственост на бул. Патриарх Евтимий № 19Б, срещу Ирина Николаевна
Чивиева, която като ответник по делото следва да
се яви в открито съдебно заседание на 24.03.2021 г.
от 14,30 ч. в сградата на Софийския градски съд
на бул. Витоша № 2.
5594
Добричкият районен съд, гражданска колегия, призовава Исмаил Харов Аптула, роден на
16.04.1934 г., изселил се в Република Турция, да
се яви в гражданско деловодство на Районния
съд – Добрич, в двуседмичен срок от обнарод-

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

ване на обявлението в „Държавен вестник“ за
получаване на искова молба с приложения като
ответник по гр.д. № 2810/2018 г. – иск за делба на недвижим имот в гр. Добрич, ул. Батак
№ 21 – дворно място и къща, заведен от Анета
Андонова Расимова, Дарин Антонов Хинков и
Зенеп Челик. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5837
Кърд жалийският районен съд призовава
Саид Аптиев Аптулов (Саид Ертюрк), роден на
26.01.1933 г. или 24.04.1933 г. в с. Доброволец,
община Кърджали, Хайрие Аптиева Аптулов
(Ха л и лова) (Ха й рие Ча л ъш ка н), родена на
13.11.1934 г. в с. Доброволец, община Кърджали,
Шукрю Аптиев Аптулов (Шукри Ертюрк), роден
на 15.11.1939 г. в с. Доброволец, община Кърджали,
и Емине Аптиева Османова, родена на 3.03.1944 г.
в с. Доброволец, които са с последен известен
адрес в с. Доброволец, община Кърджали, понастоящем с неизвестни адреси, да се явят в съда
като заинтересовани страни в двуседмичен срок
считано от обнародването в „Държавен вестник“ за получаване на съобщение по чл. 131 от
ГПК ведно с протест на РП – Кърджали, против
Решение № 5678 от 11.05.2009 г. на Общинската служба по земеделие – Кърджали, с правно
основание чл. 14, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗПЗЗ по
адм.д. № 1214/2019 г. по описа на Кърджалийския
районен съд, както и да посочат съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК, като съдът ще им
назначи особен представител.
5845
Районният съд – Пазарджик, връчва на Христо
Запрянов Петров, с дерегистрация от единствен
адрес, съобщение по чл. 131 от ГПК като ответник
по гр. дело № 5118/2019 г. – основание на иска:
чл. 240, чл. 79 и чл. 86 от ЗЗД и чл. 9 от ЗПК във
връзка с чл. 415, ал. 1, т. 2. В двуседмичен срок
от обнародване 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.
5841
Софийският районен съд призовава в двуседмичен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ Каллиопи Кириллу,
г ра ж да н и н на Реп у бл и к а К и п ър, роден на
1.08.1964 г., с личен паспорт № Е 114708, издаден
на 10.02.2004 г. – Никозия, с постоянен адрес:
Кипър, Цери Никозия, Строболос Авеню 94, и
Константинос Кириллу, гражданин на Република
Кипър, роден на 26.03.1987 г., с личен паспорт
№ С 327231, издаден на 19.06.2001 г., с постоянен
адрес: Кипър, Цери Никозия, Строболос Авеню
94, да се явят в канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гр. отделение, 144 състав, София,
бул. Цар Борис ІІІ № 54, за да получат преписи
от исковата молба и приложенията към нея, подадена от „Топлофикация София“ – ЕАД.
5838
Софийският районен съд, 28 състав, призовава
в съда ответницата Радостина Пенева Узунова,
ЕГН 5702057653, с известен адрес: Германия от

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

30.08.1992 г., да се яви в съда като ответница по
гр.д. № 71839/2019 г., заведено от Тодор Борисов
Миланов, да получи книжа – препис от исковата
молба и приложенията към нея, както и разпореждане по чл. 131 ГПК по делото.
5839
Софийският районен съд, ІІ ГО, 172 състав,
съобщава, че е образувано ч.гр.д. № 75541 по
описа за 2019 г. срещу Дейвид Майкъл Мулинс,
гражданин на Ирландия, роден в гр. Корк на
4.10.1969 г., делото се намира в деловодството на
съда, 172 състав, като му се укаже, че може да
предяви отговор на исковата молба в едномесечен
срок, който започва да тече след прилагане на съобщение от публикацията в „Държавен вестник“.
5840
Софийският районен съд, ІІІ граж данско
отделение, 139 състав, по гр.д. № 18838/2020 г.
кани държателя на временно удостоверение № 17,
с което се удостоверява, че Антония Здравкова
Запрянова-Паспалеева, ЕГН 3307176256, притежава 8057 броя налични обикновени поименни
акции от капитала на „Интерпред – Световен
търговски център София“ – АД, ЕИК 121053911,
всяка с номинална стойност 1 лв., на обща номинална стойност 8057 лв., с номера на акциите
от № 427618 до № 435674, да заяви по настоящото дело правата си върху тези акции най-късно
до откритото съдебно заседание, насрочено за
14.10.2020 г. от 13,30 ч., когато ще се разгледа
молбата на Антония Здравкова Запрянова-Паспалеева, ЕГН 3307176256, за обезсилване на това
временно удостоверение. В случай че в указания
срок държателят не заяви своите права, ценната
книга ще бъде обезсилена.
5890
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 457/2019 г. по
описа на ВОС по мотивирано искане на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество – София,
против Мариян Веков Илиев, ЕГН 7511291784, с
постоянен и настоящ адрес: Видин, ул. Детелина
№ 5 и 2, Юлия Борисова Томова, ЕГН 7606101836,
с постоянен и настоящ адрес: Видин, ул. Димчо
Дебелянов № 41, с цена на иска 144 935,03 лв. и
същото е насрочено за първо открито заседание
на 29.09.2020 г. от 10,30 ч., като се иска на основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от
ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) отнемане
в полза на държавата на имущество, придобито
от престъпна дейност, както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариян Веков Илиев,
ЕГН 7511291784:
Лек автомобил марка „Пежо“, модел „206
ЦЦ“, рег. № ВН3665АВ, дата на първа регистрация 30.09.2002 г., рама № VF32DNFUF42750348,
двигател № NFUPSA1652251.
Пазарна стойност към настоящия момент:
2500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мариян Веков
Илиев, ЕГН 7511291784:
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарна стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Пежо“, модел „307
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ЦЦ“, pег. № 767Н378, дата на първа регистрация
29.06.2004 г., рама № VF33BRFKC83512918, двигател – без номер.
Сумата в размер 12 200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Санг Йонг“, модел
„Кайрон“, pег. № СА4386РВ, дата на първа регистрация 7.07.2006 г., рама KPTS0AKS6P034094,
двигател № 664950012511355.
Сумата в размер 10 780,80 лв., представляваща вноска на каса по спестовен влог в евро
№ BG78DEMI92404400150984, открит в „Търговска
банка Д“ – АД.
Сумата в размер 200 евро е левова равностойност 391,16 лв., представляваща получен паричен
превод от трето лице през 2017 г. чрез системата
Western Union.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Юлия Борисова Томова,
ЕГН 7606101836:
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор
10971.502.1080.1.1 в сграда № 1, разположена в ПИ
с идентификатор 10971.502.1080 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Видин,
одобрени със Заповед № РД-18-5 от 28.01.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота: Видин, ул. Цар Александър ІІ № 71, ет. 1,
ап. 1, с предназначение на обекта: жилище, апартамент, със застроена площ 90,07 кв. м, брой нива на
обекта – 1, стар идентификатор – 10971.502.847.1.1,
при съседи: на същия етаж – 10971.502.1080.1.2,
под о б ек т а – 10 9 71. 50 2 .10 8 0.1.16 , н а д о б екта – 10971.502.1080.1.4, ведно е прилежащите: мазе
№ 8 с площ 13,46 кв. м, 8,56 % ид.ч. от общите
части на сградата, равняващи се на 8,86 кв. м, и
съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, придобит от Юлия Борисова
Томова с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 70, том I, peг. № 788, дело
№ 55/21.02.2017 г.
Пазарна стойност към настоящия момент:
70 000 лв.
Лек автомобил марка „Тойота“, модел „Авенсис“, peг. № ВН1920ВХ, дата на първа регистрация
30.01.2007 г., рама № SB1BZ56LX0E057472, двигател № 3ZZU874478, придобит от Юлия Борисова
Томова съгласно договор за финансов лизинг.
Пазарна стойност към настоящия момент:
8000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Юлия Борисова
Томова, ЕГН 7606101836:
Сумата в размер 19 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С
320 ЦДИ“, peг. № ВН4647АА, дата на първа регистрация 23.11.2006 г., рама № WDD2210221А091202,
двигател № 64293040258113.
Сумата в размер 100 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка в левове № 800232017271730, открита в „ОББ“ – АД,
с титуляр Юлия Борисова Томова.
Сумата в размер 996 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка в
левове № BG70FINV91501016101608, открита в
„ПИБ“ – АД, с титуляр Юлия Борисова Томова.
Сумата в размер 15 967,07 лв., представляваща
вноски от трети физически и юридически лица през
периода 2014 г. – 2018 г. по разплащателна сметка
в левове № BG70FINV91501016101608, открита в
„ПИБ“ – АД, с титуляр Юлия Борисова Томова.
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Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес, че могат да встъпят в делото, като предявят
своите претенции пред Видинския окръжен съд не
по-късно от два месеца от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
5835
Софийският окръжен съд на основание чл. 155
от ЗПКОНПИ съобщава, че е образувано гр.д.
№ 75/2020 г. по искова молба на КПКОНПИ за
отнемане имущество на основание чл. 153 от
ЗПКОНПИ против Павел Николов Раков, Милена
Николова Ракова и Стойна Йорданова Николова,
с цена на иска 596 854,60 лв., а именно:
сумата 100 лв., равностойни на 100 дружествени дяла от капитала на „Милена 1979“ – ЕООД;
сумата 170 000 лв., равностойна на отчуждено
недвижимо имущество;
л. а. „Форд – Галакси“, peг. № CО2164BC, с
цена 3600 лв.;
л. а. „Пежо – 806“, peг. № СО8711BP, с цена
2700 лв.;
сумите 2700 лв. и 10 500 лв., приходи от отчуждено движимо имущество;
сумите 1514,18 лв., 158,22 евро и 100 лв. по
банкови сметки на Павел Раков в „ЛДКБ“ – АД;
сумата 10,20 евро по банкова сметка на Павел
Раков в „Банка Пиреос България“ – АД;
сумите 20 982 лв. и 3610,28 лв., представляващи вноски от трети лица по банкови сметки на
Павел Раков в „ЦКБ“ – АД;
сумите 95 900 евро, 300 евро и 83 978 евро,
представляващи вноски от трети лица по банкови сметки на Павел Раков в „Банка Пиреос
България“ – АД;
сумата 165 лв. по сметка на Стойна Николова
в „Банка ДСК“ – АД;
сумата 1111,02 лв. по сметка на Стойна Николова в „Банка ДСК“ – АД;
сумата 6691,23 лв. по сметка на Стойна Николова в „Райфайзенбанк“ – ЕАД;
сумата 2525 лв. по сметка на Стойна Николова
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата 3432 лв. по сметка на Стойна Николова;
сумата 275 лв., представляваща вноски от трети
лица по банкова сметка на Стойна Николова в
„УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата 3530 лв. по сметка на Стойна Николова
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
сумата 100 лв. по сметка на Милена Ракова
в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата 3068 евро, получена от трети лица чрез
система за бързи разплащания от Павел Раков;
сумата 200 евро, получена от трети лица
чрез система за бързи разплащания от Стойна
Николова;
сумата 1850 евро, наредена от Павел Раков в
полза на Стойна Николова чрез система за бързи
разплащания.
Дава тримесечен срок от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ на
трети заинтересувани лица да предявят своите
претенции върху имуществото.
Насрочва делото за 10.12.2020 г. от 13,30 ч., за
когато да се призоват страните.
5866
Великотърновският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 620, ал. 3 от ТЗ
призовава кредиторите на длъжника „Ножарска
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фабрика – Терна 1923“ – АД (в несъстоятелност),
ЕИК 814190635, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. Никола Габровски
№ 71, по т.д. № 30/2017 г. по описа на ВТОС, да
се явят в съдебно заседание на 12.08.2020 г. от
13,30 ч. по ч.т.д. № 103/2020 г. по описа на ВТОС,
образувано по жалба на „Банка ДСК“ – ЕАД,
ЕИК 121830616, София, район „Оборище“, ул. Московска № 19, за отмяна решения на събрание
на кредиторите на „Ножарска фабрика – Терна
1923“ – АД (в несъстоятелност), по т.д. № 30/2017 г.
на ВТОС, проведено на 3.06.2020 г. Заседанието
ще се проведе в Окръжния съд – Велико Търново,
ул. Васил Левски № 16.
5844
Окръжният съд – Пловдив, търговско отделение, на основание чл. 679, ал. 2 от Търговския закон призовава кредиторите на „Ален
мак“ – АД – в несъстоятелност, ЕИК 115008979,
да се явят по ч.т.д. № 385/2020 г., ХХ състав,
за съдебно заседание, което ще се проведе на
26.08.2020 г. в 13,30 ч., за разглеждане на подадена
от Националната агенция за приходите молба за
отмяна на решения на събрание на кредиторите на
„Ален мак“ – АД – в несъстоятелност, проведено
на 15.06.2020 г. по т.д. № 68/2010 г. по описа на
Окръжния съд – Пловдив.
5619

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска асоциация за у правление на
хора – БАУХ“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 3 от устава на сдружението свиква редовно годишно общо събрание на
членовете на сдружение „Българска асоциация
за управление на хора – БАУХ“ на 14.09.2020 г. в
13 ч. в София, ул. Лъчезар Станчев № 5, „Софарма Бизнес Тауърс“, Търговски център – партер,
„Софарма Ивент Център“, зала 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет на сдружението през 2019 г.; 2. доклад на
контролния съвет на сдружението за финансовото
състояние на сдружението през 2019 г.; 3. приемане
на годишни финансови отчети на сдружението
за 2019 г.; 4. освобождаване от длъжност и от
отговорност за дейността като член на управителния съвет на сдружението на Галина Лазарова
Георгиева; 5. избор на нов член на управителния
съвет на сдружението на мястото на освободения; 6. приемане на план-програма и бюджет за
2020 г.; 7. разни. Съгласно чл. 20, ал. 1 от устава
на сдружението при липса на кворум заседанието
на ОС ще се проведе на същото място, при същия
дневен ред един час по-късно от първоначално
обявения час независимо от броя на представените членове. Материалите за общото събрание
са на разположение на членовете всеки работен
ден в седалището на сдружението.
5598
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по ендокринология“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно заседание на общото събрание на
17.09.2020 г. в 14 ч. в София, ул. Димитър Моллов
№ 10 – УМБАЛ „Софиямед“, База 2, учебна зала,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишния
доклад на председателя на управителния съвет за
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дейността на сдружението за 2019 г.; 2. приемане
на годишния финансов отчет на сдружението за
2019 г.; 3. разни. Поканват се всички членове
на сдружението да присъстват лично или чрез
изрично упълномощен представител. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 15 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
5622
4. – Управителният съвет на сдружение „Столичен браншови пчеларски съюз“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 19.09.2020 г. в 10,30 ч. в
залата на Съюза на запасните офицери на бул. Хр.
Ботев № 48, София, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на управителния съвет; 2. доклад
на контролния съвет; 3. избор на председател
на управителния съвет; 4. избор на управителен
съвет; 5. избоp на контролен съвет; 6. основни
насоки и програма за дейност; 7. приемане на
бюджет 2020 г.; 8. промени в устава. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на събранието. Събранието е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
При липса на кворум събранието се отлага с
един час и може да се проведе на същото място
и при същия дневен ред.
5543
27. – Изпълнителният съвет на Политическа
партия „Средна европейска класа“ на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 29, ал. 2 от устава на партията с решение от 3.08.2020 г. свиква по собствена
инициатива Националното събрание на Политическа партия „Средна европейска класа“ на
19.09.2020 г. в 10 ч. на адрес: Бургас, пл. Царица
Йоанна № 13, при следния дневен ред: 1. избор
на нов управителен съвет; 2. обсъждане на коалиционни политики; 3. разни. При непостигане на
кворум един час след определеното националното
събрание ще се проведе при същия дневен ред.
5897
1. – Управителният съвет на БФ „Триатлон“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 26.09.2020 г. в 12 ч. на
адрес: София, ул. Ген. Паренсов № 28, ет. 1, при
следния дневен ред: 1. потвърждаване изключването и приемането на членове; 2. промяна на
адреса на управление на сдружението: София,
бул. Пейо К. Яворов № 32; 3. приемане и подписване на нов устав; 4. утвърждаване и приемане на
годишен доклад за дейността на БФ „Триатлон“
и финансов отчет за 2019 г. и освобождаване на
УС от отговорност; 5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
5895
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Център за психосоциална подкрепа“ – София,
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 29.09.2020 г. от 18 ч.
в София, ул. Ангел Кънчев № 43, при следния
дневен ред: 1. приемане на доклад за дейността
на сдружението за 2019 г., внесен от управителния
съвет на сдружението; проект за решение – общото събрание приема доклада за дейността на
сдружението за 2019 г., внесен от управителния
съвет на сдружението; 2. одобряване на годишния
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финансов отчет на сдружението за 2019 г.; проект
за решение – общото събрание одобрява годишния финансов отчет на сдружението за 2019 г.;
3. освобождаване от отговорност членовете на
управителния съвет на сдружението за дейността
им през 2019 г.; проект за решение  –  общото
събрание освобождава от отговорност членовете
на управителния съвет на сдружението за дейността им през 2019 г.; 4. приемане на проект на
бюджета на сдружението за 2020 г., предложен
от управителния съвет на сдружението; проект
за решение – общото събрание приема проект на
бюджета на сдружението за 2020 г., предложен от
управителния съвет на сдружението; 5. приемане
на промени в устава на сдружението; проект за
решение – общото събрание приема промени
в устава на сдружението; 6. разни. Подготвените писмени материали по дневния ред са на
разположение на членовете в деловодството на
сдружението по адрес на седалището – София
1582, ж.к. Дружба 2, бл. 523, вх. Г, ап. 2, и на
адрес – София, ул. Ангел Кънчев № 43, от 9 до
16 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени при поискване на лицата, които по закон
представляват член или негови упълномощени
представители. При липса на кворум събранието
ще се отложи с един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред и ще се проведе
независимо от броя на явилите се членове.
5867
14. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
9000“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ със
свое решение от 9.07.2020 г. насрочва годишното
общо събрание на сдружението на 1.10.2020 г. в
10 ч. в Зала 1 на Българския институт по стандартизация – 1797 София, ж.к. Изгрев, ул. Лъчезар
Станчев № 13, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на сдружението през 2019 г. и основни насоки за 2020 г.;
2. отчет на контролния съвет за дейността през
2019 г.; 3. годишен финансов отчет за 2019 г. и
доклад за дейността съгласно изискванията на
чл. 40 ЗЮЛНЦ: актуализация на бюджета на
„Клуб 9000“ за 2020 г. и приемане бюджет за
2021 г.; определяне годишното възнаграждение
на председателя и членовете на управителния и
контролния съвет за 2020 г.; 4. избор на управителен съвет и председател на управителния съвет;
5. обсъждане членството на сдружение „Клуб
9000“ в Европейската организация за качество.
5581
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
Пчеларско дружество „Акация“ – Банкя, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на 12.09.2020 г. в 10 ч. в залата на Столичната община, район „Банкя“, ул. Цар Симеон
№ 1, гр. Банкя, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. основни насоки и програма за дейност; 4.
приемане на бюджет 2020 г.; 5. промени в устава.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието. Събранието е законно,
ако присъстват повече от половината от всички
членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час и може да се проведе на същото
място и при същия дневен ред.
5540

С Т Р.

160

ДЪРЖАВЕН

1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза „Спортен клуб
Херкулес“ – гр. Бяла, област Русе, на основание
чл. 17, ал. 1 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ по
инициатива на членовете на УС свиква общо
отчетно-изборно събрание на 10.10.2020 г. в 10 ч.
в НЧ „Трудолюбие 1884“ в гр. Бяла, област Русе,
пл. Екзарх Йосиф I № 9, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
за периода 2015 – 2020 г.; 2. освобождаване и
приемане на нови членове; 3. приемане на нов
устав; 4. освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет поради изтичане
на мандата; 5. избор на нов управителен съвет/
управител; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5833
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Ученически спортен клуб – Шампион“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на клуба на 20.09.2020 г.
в 18 ч. във Видин, ул. Пазарска № 6, в заседателната зала на спортна зала „Фестивална“,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението и освобождаване на
стари; 2. освобождаване на УС и председателя
на сдружението поради изтичане на мандата; 3.
избор на председател и нов УС на сдружението;
4. промени в устава на сдружението, съобразени
с измененията на ЗФВС; 5. разни.
5893
12. – Управителният съвет на СНЦ „Общински
футболен клуб Локомотив“ – Горна Оряховица,
на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 16,
ал. 1 от устава свиква по своя инициатива редовно общо събрание на членовете на 14.09.2020 г. в
18 ч. в Горна Оряховица, в сградата на общината,
Зала № 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишния отчет за дейността на управителния
съвет; 2. приемане на годишния финансов отчет и
годишния доклад за дейността на сдружението; 3.
гласуване на оставката на управителния съвет и
председателя на УС; 4. избор на нов управителен
съвет и нов председател на УС; 5. изменения и
допълнения на устава на сдружението; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от устава общото събрание
се отлага с един час и ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Писмените материали, свързани със събранието,
могат да бъдат открити на адреса на сдружението
всеки работен ден от 9,30 до 12 ч. в канцеларията
на клуба в Спортна зала „Никола Петров“ и от
14 до 16,30 ч. във фен магазина и пресцентъра на
стадион „Локомотив“ в Горна Оряховица.
5523
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3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение на обучители и
изследователи в България по Обща медицина“ (СОИБОМ), Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 17.2 от устава на сдружението
свиква общо събрание на 27.09.2020 г. в 9,30 ч.
в конферентната зала на „Рамада Тримонциум
Пловдив“, Пловдив, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. отчети – на
председателя на УС, ковчежника, председатели
на комисии; 3. разни. Поканени за участие са
всички членове на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18
от устава на сдружението събранието се отлага
с един час при същия дневен ред и се счита за
законно независимо от броя на присъстващите.
5894
14. – Управителният съвет на сдружение
„Шанс за всички“ – Русе, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.09.2020 г.
в 13 ч. в Русе, ул. Сърнена гора № 55а, при
следния дневен ред: 1. приемане нови членове на сдружението; 2. приемане на годишни
доклади за дейността за 2017, 2018, 2019 г. 3.
приемане на годишни финансови отчети за
2017, 2018, 2019 г. При липса на к вору м на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5582
1. – Управителният съвет на сдружение „Черно море – Странджа“ – Созопол, на основание
чл. 23, ал. 1 и 3 във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 2
от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 6.10.2020 г. в 11 ч. в
седалището и адреса на управление: Созопол,
ул. Аполония № 66, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на сдружението и назначаване на ликвидатор; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
ОС се отлага за същата дата, на същото място
в 14 ч., при същия дневен ред.
5889
Поправка. Българската академия на науките
прави поправка в текста на обявената докторска програма от Института по математика и
информатика – БАН, в конкурса за редовни и
задочни докторанти за учебната 2020 – 2021 г.
(ДВ, бр. 68 от 2020 г.): думите „1.3. Педагогика
на обучението по математика, информатика и
информационни технологии“ да се четат: „1.3.
Педагогика на обучението по ... (Методика на
обучението по математика, информатика и информационни технологии)“.
5896
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