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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 241
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за закрила на детето, приет от 44-то Народно
събрание на 11 ноември 2020 г.
Издаден в София на 17 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
закрила на детето (обн., ДВ, бр. 48 от 2000 г.;
изм., бр. 75 и 120 от 2002 г., бр. 36 и 63 от
2003 г., бр. 70 и 115 от 2004 г., бр. 28, 94 и
103 от 2005 г., бр. 30, 38 и 82 от 2006 г., бр. 59
от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от
2009 г., бр. 42, 50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28
и 51 от 2011 г., бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15,
68 и 84 от 2013 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от
2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 17, 77 и
102 от 2018 г., бр. 17, 24, 58 и 101 от 2019 г. и
бр. 71 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 5б се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 след думата „изделия“ се добавя
„и изделия за пушене, различни от тютюневи
изделия“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Забранява се употребата от деца на
алкохолни напитки, тютюневи и свързани с
тях изделия и изделия за пушене, различни
от тютюневи изделия.“
§ 2. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Който продава алкохолни
напитки или тютюневи и свързани с тях изделия на деца“ се заменят с „Който извърши
нарушение на чл. 5б, ал. 3“.
2. Създава се ал. 16:
„(16) Който допусне нарушение на чл. 5б,
ал. 4, се наказва с глоба от 300 до 500 лв.,
съответно с имуществена санкция от 2000
до 4000 лв.“
§ 3. В чл. 46, ал. 1 думите „по чл. 45,
ал. 1 – 4“ се заменят с „по чл. 45, ал. 1 – 4
и 16“.
§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 21:
„21. „Изделия за пушене, различни от
тютюневи изделия“ са вещества, субстанции

и изделия на базата на растения, билки или
плодове, които не съдържат тютюн и могат
да бъдат консумирани чрез процес на горене,
нагряване, изпаряване или друг процес, както
и растения и вещества, забранени със Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 11 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8671

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 238
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Пламен Христов Павлов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за неговите големи заслуги в областта
на образованието и популяризирането на
българската история.
Издаден в София на 16 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
8944

УКАЗ № 239
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Иван Ничев Иванов с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите му заслуги в областта на културата
и изкуството.
Издаден в София на 16 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
8945
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УКАЗ № 240
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Руси Иванов Чанев с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за
особено значимите му заслуги в областта на
културата и изкуството.
Издаден в София на 16 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
8946

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 308
ОТ 13 НОЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
устройството и дейността на Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановление
№ 207 на Министерския съвет от 2014 г. (обн.,
ДВ, бр. 60 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 28, 67, 75
и 85 от 2015 г., бр. 2, 9, 86 и 90 от 2016 г., бр. 4,
9, 19, 22 и 33 от 2017 г., бр. 70 и 97 от 2018 г.,
бр. 12, 47 и 85 от 2019 г. и бр. 48 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се отменя.
2. Точка 10 се изменя така:
„10. Националният институт по криминалистика;“.
3. Създава се т. 11:
„11. Институтът по психология.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се т. 3:
„3. Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“;“.
2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно
т. 4 и 5.
§ 3. В чл. 5 ал. 3 – 6 се отменят.
§ 4. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. (1) В Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“
(ГДЖСОБТ) могат да се създават дирекции,
териториални звена, отдели, сектори и други
звена от по-нисък ранг.
(2) В ГДЖСОБТ се създават дирекция „Жандармерия“ и дирекция „Специални операции
и борба с тероризма“ (ДСОБТ).
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(3) В дирекция „Жандармерия“ и ДСОБТ
в ГДЖСОБТ могат да се създават отдели,
сектори, други звена от по-нисък ранг и териториални звена в зависимост от функциите и
дейността им, които се ръководят от директора
на съответната дирекция и не се включват в
структурата на областните дирекции.
(4) Териториалните звена на дирекция „Жандармерия“ в ГДЖСОБТ са зоналните жандармерийски управления. В ДСОБТ в ГДЖСОБТ
могат да се създават териториални звена за
специални операции и борба с тероризма.
(5) Районите на действие на звената по ал. 4
се определят със заповед на министъра на вътрешните работи по предложение на директора
на ГДЖСОБТ.“
§ 5. В чл. 8, ал. 9 думите „център за професионална квалификация“ се заменят с „център
за професионално обучение“.
§ 6. Член 10 се отменя.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ (ДКИАД);“.
3. В ал. 3 се създава изречение второ: „Звеното по чл. 15а се причислява към специализираната администрация.“
4. В ал. 4 абревиатурата „СОБТ“ и запетаята
след нея се заличават, а думите „научноизследователските и научно-приложните институти“
се заменят с „Медицинският институт на МВР,
Националният институт по криминалистика и
Институтът по психология“.
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 7 след думите „трудова медицина“
се добавя „и ветеринарномедицинска дейност“.
2. В ал. 8 думите „на Европол“ се заменят
с „на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
(Европол)“ и след думите „Национално звено
„Европол“ се поставя запетая и се добавя „на
Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) – национално звено ETIAS“.
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) В Националния институт по
криминалистика и Института по психология
може да се създават отдели и сектори.
(2) В Медицинския институт на МВР се изграждат Централна експертна лекарска комисия
(ЦЕЛК), клиники, консултативно-диагностичен блок, отделения, кабинети, медицински
служби, филиали за продължително лечение
и рехабилитация. В Медицинския институт на
МВР може да се създават отдели, сектори и
лаборатории.“
§ 10. Създава се нов чл. 15а:
„Чл. 15а. Към главния секретар се създава
звено за подпомагане на дейността му, което
е на пряко негово подчинение.“
§ 11. Член 19 се отменя.
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§ 12. В чл. 25, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думите „Научноизследователският институт по криминалистика“
се заменят с „Националният институт по
криминалистика“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. отговарят за научно-приложната, учебната и методическата дейност в институтите;“.
§ 13. Член 29 се изменя така:
„Чл. 29. (1) Териториалните звена на дирекциите в ГДЖСОБТ се ръководят от началници,
които са пряко подчинени на директора на
съответната дирекция в ГДЖСОБТ и:
1. осъществяват общото и непосредственото
ръководство, като ръководят, планират, организират и отговарят за дейността на звената;
2. организират изпълнението на задачите,
поставени от горестоящите им органи;
3. отговарят пред директора на съответната
дирекция в ГДЖСОБТ за дейността на ръководените от тях звена;
4. осъществяват взаимодействие на съответната територия с други структури на МВР, с
други органи на държавна власт и на местното
самоуправление съобразно функционалната си
компетентност;
5. отговарят за стопанисването на предоставените на звеното имоти и вещи – държавна
собственост.
(2) Началниците на звената зонални жандармерийски управления налагат административни наказания и прилагат принудителни
административни мерки в предвидените от
закон случаи.
(3) В изпълнение на функциите си началниците по ал. 1 издават заповеди.“
§ 14. В глава трета наименованието на раздел
I се изменя така:
„Главни и областни дирекции“.
§ 15. В чл. 35, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 пред думата „осъществява“ се добавя „организира и“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. извършва дейност по охрана, включително с използване на сигнално-охранителна
техника, на обекти на МВР;“.
3. В т. 4 думите „в пресичането на терористични действия и“ се заличават.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. извършва дейност по охрана на лица,
когато са създадени звена по чл. 44 от ЗМВР;“.
5. Създава се т. 9:
„9. реагира при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и участва в специални операции с висока степен на риск, когато
са създадени звена по чл. 44 от ЗМВР.“
§ 16. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Главна дирекция „Жандармерия,
специални операции и борба с тероризма“ е
национална специализирана структура за осъществяване на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 2
и 6 – 9 от ЗМВР.

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

(2) Силите и средствата на ГДЖСОБТ се
ползват от структурите на МВР при условия и
по ред, определени със заповед на министъра
на вътрешните работи.“
§ 17. Създават се чл. 37а – 37в:
„Чл. 37а. (1) Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ самостоятелно или съвместно с други
структури на МВР осъществява международно
сътрудничество.
(2) При осъществяване на международното
сътрудничество по ал. 1 органите на ГДЖСОБТ:
1. организират и осъществяват взаимодействието със съответните служби на други държави
и международни организации по направление
на дейност;
2. събират, обработват, съхраняват и предоставят информация за двустранното и многостранното сътрудничество по направление
на дейност.
Чл. 37б. (1) Дирекция „Жандармерия“ в
ГДЖСОБТ е специализирана структура за
опазване на обществения ред, охрана на масови
мероприятия, овладяване на масови безредици,
пресичане на терористични действия, охрана
на обекти и лица.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
дирекция „Жандармерия“ в ГДЖСОБТ:
1. опазва обществения ред при провеждане
на масови мероприятия;
2. възстановява, поддържа и опазва обществения ред при масови безредици;
3. опазва обществения ред при кризи;
4. осъществява превантивна дейност по
предотвратяване и пресичане на престъпления
и опазване на обществения ред;
5. оказва съдействие на органите на другите
главни дирекции и на областните дирекции по
опазване на обществения ред;
6. участва в полицейски операции или съвместни операции с други държавни органи;
7. осъществява охрана на служители в администрацията на органи на държавна власт
при наличието на конкретна застрашеност във
връзка с упражняване на функциите им;
8. оказва съдействие на други държавни
органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;
9. осъществява охрана на обекти по чл. 92,
ал. 1 и 2 от ЗМВР, обекти на МВР и дипломатически представителства;
10. осъществява охрана на специални товари;
11. участва в осъществяването на контрол
за спазването на правилата за движение по
пътищата извън населените места;
12. охранява и лицата по чл. 20 или 22 от
Закона за Националната служба за охрана след
решение на комисията по чл. 23 от същия закон
въз основа на заявление от съответното лице.
(3) Използването на силите и средствата на
дирекция „Жандармерия“ за изпълнение на
дейностите по ал. 2 се разрешава с писмена
заповед на директора на ГДЖСОБТ или директора на дирекция „Жандармерия“.
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(4) В неотложни случаи използването на
силите и средствата може да бъде разпоредено устно. В тези случаи писмената заповед се
издава не по-късно от 24 часа или в първия
работен ден.
Чл. 37в. (1) Дирекция „Специални операции и борба с тероризма“ в ГДЖСОБТ е
специализирана структура за противодействие на терористични действия, защита на
стратегически обекти, предотвратяване и пресичане на тежки престъпления.
(2) За изпълнение на дейностите по ал. 1
органите на ДСОБТ:
1. провеждат специални операции;
2. предотвратяват и пресичат терористични
действия;
3. освобождават заложници;
4. задържат и/или обезвреждат особено
опасни престъпници или престъпни групи;
5. осигуряват зона за безопасност срещу
потенциални атаки чрез снайперисти;
6. организират и осъществяват охрана на
органи на МВР и на държавни органи и организации при изпълнение на функциите им;
7. участват в операции на службите за сигурност в рамките на своята компетентност;
8. откриват, идентифицират и неутрализират
с технически средства и специализирани кучета
взривни устройства и взривни вещества, както
и разработват технически средства и способи
за извършване на тези дейности;
9. извършват физикохимично изследване
и експертна оценка на взривни устройства и
техните елементи, взривни вещества, документи
и непознати вещества и изготвят експертни
оценки и експертизи;
10. използват специални защитни средства,
гарантиращи тяхната сигурност и неразкриващи
самоличността им.
(3) Използването на силите и средствата на
ДСОБТ за изпълнение на дейностите по ал. 2,
т. 1 – 9 се разрешава с писмена заповед на директора на ГДЖСОБТ за всеки отделен случай.
(4) В неотложни случаи използването на
силите и средствата може да бъде разпоредено
устно. В тези случаи писмената заповед се издава
не по-късно от 24 часа от устното разпореждане, а когато този срок изтича в почивен или
празничен ден – в първия работен ден.
(5) Самоличността на органите, които осъществяват дейностите по ал. 2, т. 1 – 7, при
изпълнение на техните задължения се запазва
в тайна.
(6) При осъществяване на дейностите по
ал. 2, т. 1 – 8 органите на ДСОБТ могат:
а) да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения и
комуникация;
б) да използват специални заряди, взривни
вещества и пиротехнически средства за осигуряване на достъп и проникване в сгради,
транспортни средства и/или унищожаване на
импровизирани взривни устройства и взривни
вещества.
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(7) Дирекция „Специални операции и борба
с тероризма“ осъществява методическо ръководство и оказва практическа помощ на звената
по чл. 44 от ЗМВР.“
§ 18. В чл. 38, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 10:
„10. реагира при критични ситуации вследствие на престъпна дейност и участва в специални операции с висока степен на риск, когато
са създадени звена по чл. 44 от ЗМВР;“.
2. Досегашните т. 10 – 12 стават съответно
т. 11 – 13.
§ 19. В чл. 45, ал. 2 се създава нова т. 11:
„11. реагиране при критични ситуации
вследствие на престъпна дейност и участие в
специални операции с висока степен на риск,
когато са създадени звена по чл. 44 от ЗМВР;“.
§ 20. В чл. 65, т. 7 след думите „евакуация
на хора“ се добавя „и движимо имущество“.
§ 21. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 6 след думите „евакуация на хора“
се добавя „и движимо имущество“.
2. В т. 7 думите „долекарска помощ“ се
заменят „с първа долекарска помощ“.
§ 22. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. създава се ал. 2:
„(2) Областните дирекции на МВР изпълняват дейности по реагиране при критични
ситуации вследствие на престъпна дейност и
участие в специални операции с висока степен на риск, както охрана на лица, когато са
създадени звена по чл. 44 от ЗМВР.“
§ 23. Член 74 се отменя.
§ 24. В чл. 81 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „на Европейската полицейска служба (Европол) и на
Шенгенската информационна система (ШИС)“
се заменят с „на Агенцията на Европейския съюз
за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), на Шенгенската информационна
система (ШИС) и на Европейска система за
информация за пътуванията и разрешаването
им (ETIAS)“ и след абревиатурата „СИРЕНЕ“
се добавя „и национално звено ETIAS“.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 думата „Европол“ се заменя с „Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество
в областта на правоприлагането (Европол)“;
б) в т. 8 думата „Европол“ се заменя с „Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество
в областта на правоприлагането (Европол)“;
в) създават се т. 15 и 16:
„15. отговаря за разглеждането и вземането
на решения по заявления за разрешение за
пътуване, когато процесът на автоматизирано
обработване е установил съответствие и когато
централното звено на ETIAS е започнало ръчно
обработване на заявлението, както и за взема-
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нето на решение за издаване на разрешение за
пътуване с ограничена териториална валидност;
16. отговаря за отмяната и отнемането на
разрешение за пътуване и за осигуряването на
координацията с други национални звена на
ETIAS и Агенцията на Европейския съюз за
сътрудничество в областта на правоприлагането
(Европол) във връзка с исканията за справки.“
§ 25. В чл. 85a се правят следните изменения:
1. Точка 20 се отменя.
2. Точка 22 се изменя така:
„22. звено „Ведомствена служба по трудова
медицина и ветеринарномедицинска дейност“
в ДУССД организира и осъществява дейност
в МВР съгласно Закона за здравословните и
безопасни условия на труд и актовете по прилагането му, провеждане на държавната ветеринарномедицинска политика в министерството
съгласно Закона за ветеринарномедицинската
дейност, която е свързана с дейността по осигуряване на постоянен и превантивен контрол
по здравеопазване, идентификация, фуражи и
странични животински продукти и хуманно
отношение към животните;“.
§ 26. В чл. 86, ал. 1, т. 3, буква „а“ думите
„от структурите“ се заменя с „в резултат на
дейността на структурите“.
§ 27. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 15 се изменя така:
„15. организира и осъществява криптографската защита на комуникационните и
информационните системи, необходими за
държавното ръководство, министерствата и
ведомствата; планира, организира и прилага
дейности по информационна сигурност на комуникационните и информационните системи
в МВР; подпомага и координира процеса по
акредитиране на КИС и мрежи в организационните единици в МВР;“.
2. Създават се т. 23 и 24:
„23. оказва експертна помощ в рамките на
своята компетентност, при специализирани
полицейски мероприятия и при извършване
на действия по разследване на престъпления;
24. планира, организира и прилага дейности
по мрежова и информационна сигурност на комуникационните и информационните системи
и услуги в МВР.“
§ 28. В чл. 89, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. подпомага основните структури на МВР
при планиране на дейността им за работа във
военно време и при кризи от военнополитически характер;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. организира, ръководи и контролира мобилизационната подготовка и провеждането на
мобилизацията в структурите на МВР;“.
3. В т. 9, 12 и 13 думите „и извънредни ситуации“ се заменят с „от военнополитически
характер“.
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§ 29. В чл. 90 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. организира, координира и контролира
процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета и на
разчетите за другите сметки за средства от
Европейския съюз и средства по други международни програми и договори, за които се
прилага режимът на сметките за средства от
Европейския съюз на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджет;“.
2. Създава се нова т. 5:
„5. осъществява контрол по отношение на
финансовите ресурси, които са свързани с управление и изпълнение на проекти и програми,
съфинансирани със средства от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, или на
проекти и програми, финансирани от други
международни финансови институции и донори
на министерството и на структурите на МВР;“.
§ 30. В чл. 93, ал. 3 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думата „нарушения“ запетаята
се заменя със съюза „и“, а думите „и за налагане на наказания“ се заличават.
2. Точка 4 се отменя.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси и на
постъпили сигнали срещу служители на МВР;“.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество;“.
5. Създават се т. 8 и 9:
„8. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служители на МВР,
когато е предвидено в закон;
9. може да предлага образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и
на Етичния кодекс за поведение на държавните
служители в МВР и Кодекса за поведение на
служителите в държавната администрация.“
§ 31. В чл. 96, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. планира и организира професионалната
подготовка на служителите на МВР в Академията на МВР, Националния институт по
криминалистика, Института по психология
и центъра за професионално обучение към
ГДПБЗН; организира и контролира участието
на служители в обучения на други национални
и чуждестранни институции;“.
2. Създават се нови точки 5 и 6:
„5. контролира професионалното обучение
съгласно наредбата по чл. 170, ал. 5 от ЗМВР;
6. проучва потребностите, събира, обработва
и анализира данни за резултатите от професионалното обучение;“.
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3. Досегашната т. 5 става т. 7 и се изменя
така:
„7. подпомага министъра на вътрешните
работи и главния секретар при упражняване
на правомощията им на дисциплинарно наказващи органи, като:
а) осъществява методическа помощ и контрол върху разпоредени от тях проверки по
чл. 205, ал. 2 от ЗМВР;
б) осъществява методическа помощ и контрол върху образувани дисциплинарни производства от министъра по чл. 207, ал. 1 от ЗМВР
при спазване на чл. 207, ал. 3, изречение второ
и ал. 6 от ЗМВР;
в) предоставя становища и предложения по
проверките и дисциплинарните производства
по букви „а“ и „б“;
г) изготвя анализи и предложения във връзка
с осъществяването на контролната дейност по
дисциплинарната практика в МВР;“.
4. Досегашните т. 6 – 12 стават съответно
т. 8 – 14.
5. Досегашната т. 13 става т. 15 и в нея в буква
„б“ след думата „правоотношения“ запетаята и
думите „както и за налагане на дисциплинарни
наказания и временно отстраняване от длъжност на държавните служители“ се заличават.
6. Досегашните т. 14 – 16 стават съответно
т. 16 – 18.
§ 32. Член 96а се изменя така:
„Чл. 96а. (1) Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“:
1. подпомага министъра на вътрешните
работи чрез организиране и координиране на
дейността на структури на МВР при разработване и планиране на политиките, стратегическите
приоритети, цели и задачи на министерството;
2. подпомага ръководството на МВР при
участието в консултативни съвети по чл. 21
от Закона за администрацията;
3. координира и подпомага отчитането от
структури на МВР на стратегии, програми,
планове и мерки на министерството, както и
други национални стратегически документи за
осъществяване на политиките на МВР;
4. обобщава информацията от структури
на МВР, свързана с отчитане изпълнението
на приоритетите и дейностите на МВР, които
са включени в Програмата на правителството;
5. организира дейността по разработване и
отчитане изпълнението на ежегодните цели
за дейността на МВР по чл. 33а от Закона за
администрацията;
6. изготвя периодични отчети и годишен
доклад за дейността на МВР по чл. 63 от Закона
за администрацията;
7. извършва информационно-аналитична
дейност, като събира, обработва, систематизира
и анализира обща и специализирана информация по основните направления на дейност в
МВР за подпомагане на ръководството на министерството, както и за външни потребители;
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8. осъществява обмен на информация и взаимодейства с други държавни органи, органи
на местното самоуправление и с неправителствени организации по основните направления
на дейност на МВР;
9. изготвя анализи по основните направления
на дейност на МВР;
10. координира и подпомага статистическата
дейност в структурите на МВР;
11. изготвя статистика за състоянието на
престъпността в страната – за вътрешни и
външни потребители;
12. участва и подпомага процеса по разработване на планове, подзаконови нормативни
документи, правила и указания в областта на
управлението при кризи;
13. подпомага аналитично и информационно провеждането на национални, регионални и международни учения с участието
на ръководството на МВР;
14. координира дейности в администрацията
и обезпечава административно и технически
работата на съвети, комисии и работни групи
по разпореждане на ръководството на МВР;
15. осиг у рява координаци ята при взаимодействието на ръководството на МВР с
други държавни органи и юридически лица;
16. изисква информация и становища по
постъпили сигнали и предложения и изготвя
отговори от името на ръководството на МВР;
17. организира спазването на сроковете за
изпълнението на задачи, които са поставени от
министъра на вътрешните работи, заместникминистрите, административния секретар на
МВР и от главния секретар на МВР;
18. организира и осъществява деловодното
обслужване на ръководството на МВР, на структури, които са пряко подчинени на министъра
на вътрешните работи, и на дирекции от общата
администрация, в които няма изградени звена
за деловодно обслужване;
19. организира функционирането на приемната на МВР;
20. приема, обработва и препраща до компетентните органи на МВР или до други компетентни органи получените жалби, сигнали
и предложения;
21. подпомага министъра на вътрешните
работи в качеството му на ръководител на организационна единица и осъществява дейността
по защита на класифицираната информация,
като организира и контролира спазването на
изискванията за защита на класифицираната
информация в организационната единица с
ръководител министъра на вътрешните работи;
22. организира, ръководи и осъществява
дейността на регистратурите за национална
класифицирана информация, за класифицирана
информация на Европейския съюз и за класифицирана информация на НАТО в организационната единица с ръководител министъра
на вътрешните работи;
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23. разработва общи изисквания за организационните единици в МВР и вътрешноведомствени документи в областта на документалната,
физическата и индустриалната сигурност на
класифицираната информация;
24. подпомага административния секретар
на МВР при изпълнение на правомощията му
по чл. 34б, ал. 1 и 2 от ЗМВР;
25. поддържа в готовност за използване
Ситуационния център на МВР и организира
дейността му;
26. осъществява методическо ръководство,
помощ и контрол в структурите на МВР по
направление на дейността си.“
§ 33. Член 96б се отменя.
§ 34. В чл. 98, ал. 6 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. здравен контрол в обектите на МВР;“.
3. Точки 3 и 4 се отменят.
4. Точка 7 се изменя така:
„7. провеждане на задължителни хигиенни мерки в обектите на МВР и издаване на
предписания при установяване на нарушения
на здравните норми;“.
5. Създава се т. 9:
„9. извършва регистрация и/или одобряване
на обектите за производство, преработка и/или
за доставка на храни в МВР.“
§ 35. Член 100 се изменя така:
„Чл. 100. (1) Националният институт по
криминалистика е структура на МВР, която
осъществява дейностите по чл. 50а, ал. 1 от
ЗМВР.
(2) Националният институт по криминалистика членува в Европейската мрежа на криминалистичните институти (ENFSI) и поддържа
връзки със сродни институти, висши учебни
заведения и други организации в страната и
в чужбина.“
§ 36. Член 101 се изменя така:
„Чл. 101. Институтът по психология е структура на МВР, която осъществява дейностите
по чл. 51, ал. 1 от ЗМВР.“
§ 37. В т. 1 от допълнителните разпоредби
думите „Специализирания отряд за борба с
тероризма“ се заменят с „ГДЖСОБТ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 38. В Класификатора на длъжностите в
администрацията, приет с Постановление № 129
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г.,
бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32, 36,
54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г.,
бр. 24 и 72 от 2018 г. и бр. 1, 2 и 93 от 2019 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред № 13а се отменя.
2. На ред № 47а, в колона „Наименование на
длъжността“ думите „и институт“ се заличават.
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3. На редове 126а, 173б, 197а, 203а, 270а и
277б, в колона „Наименование на длъжността“
след думите „ал. 1, т. 1“ цифрата „3“ и запетаята
след нея се заличават.
4. На редове № 277в и 287б, в колона „Наименование на длъжността“ думите „чл. 38,
т. 3“ се заменят с „чл. 38, т. 4“.
§ 39. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията,
приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн, ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103
от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г., бр. 27, 36, 76,
79 и 86 от 2016 г., бр. 9 и 44 от 2017 г., бр. 1,
2, 31 и 93 от 2019 г. и бр. 9 от 2020 г.) в чл. 7а,
ал. 12 се правят следните изменения:
1. В т. 2, буква „а“ думите „3 и 4“ се заменят
с „2, 4 и 5“.
2. В т. 4 думите „чл. 38, т. 3“ се заменят с
„чл. 38, т. 4“.
§ 40. Параграф 7, т. 1 и 2, § 32 и 33 влизат
в сила от 1 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309
ОТ 18 НОЕМВРИ 2020 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Министерството на здравеопазването, приет с
Постановление № 55 на Министерския съвет
от 2019 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2019 г.; попр.,
бр. 30 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 думата „трима“ се заменя
с „петима“.
§ 2. В приложението към чл. 19, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. На ред „Политически кабинет“ числото
„7“ се заменя с „9“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „197“ се заменя със „195“.
3. На ред „Дирекция „Медицински дейности“ числото „33“ се заменя с „32“.
4. На ред „Дирекция „Търговски дружества
и собственост“ числото „23“ се заменя с „22“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8971
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РЕШЕНИЕ № 835
ОТ 17 НОЕМВРИ 2020 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за част от морски плаж „Хижа Черноморец – юг“, община Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на
Министерския съвет от 22 юли 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии за комплексна
оценка на офертите при провеждане на конкурс
за определяне на концесионер на морски плаж
(необнародвано), изменено с Решение № 682 на
Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран
доклад на заместник министър-председателя
по икономическата и демографската политика
и министър на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – част от морски плаж „Хижа Черноморец – юг“, община Варна, област Варна,
наричан по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е част от морски
плаж „Хижа Черноморец – юг“, обособена
част от крайбрежната плажна ивица, с обща
площ 16 453 кв. м, съставляващ поземлен
имот с идентификатор 10135.5103.519 по кадастралната карта и кадастралните регистри
на землището на гр. Варна, община Варна,
област Варна, одобрени със Заповед № РД-1873/23.06.2008 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в
Акт за изключителна държавна собственост
№ 1507/30.04.2015 г. и специализираната карта
на морски плаж „Хижа Черноморец – юг“,
приета с Протокол № 5 от 12-13.02.2013 г.
на Комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесия е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
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и ползването на плажните услуги от хората
с увреждания и е с размер 16 066 кв. м и с
точки, определящи активната плажна площ,
от № 1 до № 49 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ на част от
морски плаж „Хижа Черноморец – юг“ не е
включена площта, заета от затревени площи,
в размер 387 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 710 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж,
от № 1 до № 54 в Координатна система „Българска геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията се включват
следните принадлежности, които се определят
с концесионния договор или с допълнително
споразумение към него:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителната търговска площ и съоръжения, които са поставени и които ще бъдат поставени
върху обекта на концесията от концесионера,
необходими за здравното и медицинското
обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, за осигуряване на водното спасяване,
за обезопасяване на прилежащата акватория,
за спортно-развлекателна дейност и заведения
за бързо обслужване, определени с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която
осигурява безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията
или на предоставянето на услугите – предмет
на концесията, извън посочените принадлежности в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извършва задължителните дейности по Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
наричани по-нататък „задължителни дейности“, и да предоставя плажни услуги при
условията и по реда на договора за концесия
срещу правото му да получава приходи от
потребителите на услугите или от трети лица
и задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване
на риск на концесионера и със средства, осигурени от него, на действия по свързване с
временни връзки на преместваемите обекти
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите
мрежи, елементи и съоръжения на техническата инфраструктура по т. 1.6.2.
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3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на договора за концесия, и други плажни
принадлежности, използвани от посетителите
на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 15 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на договора за концесия
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Договорът за концесия влиза в сила
един месец след сключването му, при положение че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесия се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. равностойност като достъп до морето на зоната на активната плажна площ,
предназначена за свободно разполагане на
плажни принадлежности от страна на посетителите, със зоните, в които концесионерът
е разположил плажни принадлежности за
възмездно предоставяне на посетителите на
морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на
обекта на концесия акватория с широчина
200 м;
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7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесия;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия
съгласно действащото законодателство и договора за концесия;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните
зони и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на
обекта на концесията.
8. Основни права и задължения по договора за концесия:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки или да осигури по друг
начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти и съоръжения.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени от него, да осигури изпълнението на
условията по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение
следва се конкретизира в договора за концесия;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда и което може
да бъде разрешено само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване
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на околната среда и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с договора за концесия и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащане на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по договора за
концесия;
8.2.14. да не извършва и да не допуска
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми
обекти и съоръжения върху обекта на концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по договора за концесия;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред и с
последици, определени с договора за концесия;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
договора за концесия на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с договора за концесия;
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8.2.19. при прекратяване на договора за
концесия да предаде обекта на концесията
на министъра на туризма:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
договора за концесия, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
срок на концесията трябва да са в размери
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера;
8.2.22. да спазва изискванията на защитена
зона за опазване на дивите птици BG0002060
„Галата“ и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и
фауна BG0000103 „Галата“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична държавна собственост, в съответствие с
действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
договора за концесия;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
договора за концесия;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
договора за концесия, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на договора
за концесия;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване на контролните си правомощия;
8.3.7. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства чрез компетентните си органи
да определи трети лица, които временно да
използват обекта на концесията или части
от него;
8.3.8. по ред, определен с договора за
концесия, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за
концесия да получи от концесионера:
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8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
договора за концесия;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера
по договора за концесия и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да
отдава под наем територията на обекта на
концесията, включително прилежащата на
морския плаж акватория.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по договора за концесия, да
наема подизпълнители за извършване и/или
предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
договора за концесия:
10.1. За всяка календарна година от действието на договора концесионерът представя и
поддържа при условия и по ред, определени в
договора, потвърдени безусловни неотменяеми
банкови гаранции, издадени от финансови
институции, определени по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер,
равен на размера на предложеното от него
концесионно възнаграждение, с включен данък
върху добавената стойност (ДДС);
10.1.2. за всяка пълна календарна година
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1
са, както следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер, равен
на размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна година, с включен ДДС;
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10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят спрямо размера на последното дължимо
концесионно възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери
на неустойките и лихвите, както и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с договора за концесия.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
ДДС, дължими за всяка година от срока на
концесията, без гратисен период при условия
и по ред, определени с договора за концесия,
и платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи 15 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 11 911,56 лв.
без ДДС, определено съгласно методика,
приета от Министерския съвет, въз основа на
база за изчисляване – в левове, и на размер
на отчисления от базата 7,3 на сто.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не може
да бъде по-малък от 7,3 на сто.
11.3. Годишното концесионно възнаграждение се определя съгласно офертата на участника, определен за концесионер, в размер не
по-малък от минималния размер по т. 11.1.
Концесионерът заплаща годишните концесионни възнаграждения с ДДС, както следва:
11.3.1. първото годишно концесионно възнаграждение се заплаща на една вноска в
срок до един месец от влизането в сила на
договора за концесия; първото годишно концесионно възнаграждение обезпечава периода
от датата на влизането в сила на договора за
концесия до края на същата календарна година и за периода от 1 януари на последната
календарна година, през която договорът за
концесия е в сила, до датата на изтичането
на срока на договора;
11.3.2. за всяка пълна календарна година
(от 1 януари до 31 декември) от срока на
концесията концесионерът заплаща годишно
концесионно възнаграждение с ДДС на две
равни вноски в срокове, както следва:
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11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за концесия – неразделна част от него, се изготвя
сп ра вка за вся ко д ъ л ж и мо кон цесион но
възнаграждение по години и сроковете за
заплащане на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
договора за концесия или в допълнително
споразумение към него изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната
на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на
концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите
по концесията да не застрашава човешкото
здраве и живот.
12.4. При извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. В документацията за концесията следва
да бъде включена клауза за преразглеждане
с предвидена възможност за изменения, без
да се променя предметът на концесията.
14. За всяка година от срока на концесията концесионерът застрахова при условия и
по ред, определени с договора за концесия,
принадлежностите по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са публична държавна
собственост, стават собственост на държавата
от момента на възникването им, а собствеността върху приращенията и подобренията
на обекта на концесията или върху негова
принадлежност, които са частна държавна
собственост, се урежда с договора за концесия.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
не са трайно прикрепени към морския плаж,
са частна държавна собственост от момента
на поставянето им и не представляват подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж,
са приращение към морския плаж и имат
статут на публична държавна собственост от
датата на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Kонцесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквани я, свързани с национа лната сиг у рност
и отбраната на страната. При промяна на
това обстоятелство страните по договора за
концесия следва да сключат допълнително
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споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS
18 0 01:2 0 07 и/и л и ISO 450 01:2 018, и ISO
13009:2015 с обхват за морски плажове, като
в противен случай не се допуска до участие
в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави доказателства за осигу ряването или
за наличието и за произхода на средствата,
необходими за изпълнение на предложената
от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно концесионно въ знаг ра ж дение) – с
относителна тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции, свързани с подобряване на облика на морския
плаж – с относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 5955,78 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно услови ята, посочени в
документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията се организира от министъра на туризма
и се провеж да от комисия, назначена от
министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8937
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение на Наредба № 8121з-1060
от 2019 г. за условията, реда и максималните
размери за изплащане на допълнително възнаграждение за изпълнение на специфични
служебни дейности на държавните служители
в МВР (ДВ, бр. 78 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 6, ал. 1 след думите „регионалните дирекции „Пожарна безопасност и зашита на населението“ (РДПБЗН)“ се добавя
„и началниците на зонални жандармерийски
управления към Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“.
§ 2. В чл. 10, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „откриване или обезвреждане на взривни вещества“ се заменят с „откриване, идентифициране и неутрализиране
на взривни устройства и взривни вещества“.
2. В т. 3, буква „а“ думите „Специализирания отряд за борба с тероризма“ се заменят
с „дирекция „Специални операции и борба
с тероризма“.
3. В т. 14 думата „експертно-криминалистическа“ се заменя с „експертно-криминалистична“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
8703

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване
концентрацията на алкохол в кръвта и/или
употребата на наркотични вещества или техни аналози (обн., ДВ, бр. 61 от 2017 г.; изм.
и доп., бр. 81 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 19, ал. 1, т. 1 се създава буква „е“:
„е) Медицинския институт на МВР – за
всички области на страната;“.
§ 2. В чл. 20, ал. 1 думите „в специализираните химико-токсикологични лаборатории
на МБАЛ – София, и МБАЛ – Варна, при
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ВМА, научно-техническите лаборатории към
ОДМВР или Научноизследователския институт
по криминалистика при МВР“ се заменят с
„в специализираната химико-токсикологична
лаборатория на МБАЛ – София, при ВМА,
в специализираната химико-токсикологична
лаборатория на МБАЛ – Варна, при ВМА,
в специализираната химико-токсикологична
лаборатория към Медицинския институт на
МВР, в научно-техническите лаборатории
към ОДМВР или в Националния институт
по криминалистика при МВР.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2021 г.
Министър на здравеопазването:
Костадин Ангелов
Министър на вътрешните работи:
Христо Терзийски
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
8686

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 1 от 2017 г. за реда и начина за
обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности
с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи
парникови газове, както и за документирането
и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (обн., ДВ, бр. 20 от
2017 г.; изм., бр. 46 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. снимка и ЕГН на притежателя;“.
§ 2. Навсякъде в текста на наредбата
думите „има диплома за завършено средно
образование“ се заменят с „има завършено
средно образование“.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. подаване на заявление с посочен ЕИК,
към което се прилагат:
а) документи, удостоверяващи наличието
на изискванията на чл. 6, параграф 1, буква
„а“ от Регламент (ЕС) 2015/2067;
б) списък с наличния инструментариум,
съответстващ на приложение № 1; списъкът
съдържа информация за търговско наименование, фабричен номер, производител и година
на производство на всеки от инструментите;“.
§ 4. В чл. 22, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. снимка и ЕГН на притежателя;“.
§ 5. Член 33, ал. 2 се отменя.

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

§ 6. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „Информацията по“ се заменят
с „Годишният отчет по“;
б) създават се т. 3 и 4:
„3. операторите на стационарно противопожарно оборудване, съдържащо 5 тона СО2
еквивалент, 3 килограма или повече флуорсъдържащи парникови газове;
4. операторите на хладилни устройства на
хладилни камиони и ремаркета.“
2. В ал. 2 думите „Информацията по“ се
заменят с „Годишният отчет по“.
§ 7. Член 36 и 37 се отменят.
§ 8. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „обобщен годишен отчет“
се заменят с „информация“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 9. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Информационната система по
чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ съдържа:
1. информацията по чл. 39б, ал. 4 за всички
лица по чл. 39б, ал. 1;
2. данните, подадени по реда на чл. 39а,
ал. 1 и 3;
3. информация от ползвателите за съхран явани те коли чест ва фл уорсъд ържащ и
парникови газове в началото на отчетния
период (1-ви януари) и в края на отчетния
период (31-ви декември), включително адрес
на местата, където са складирани;
4. информация от контролните органи
за резултатите от проверките на лицата по
чл. 39б, ал. 1, констатирани и/или отстранени
несъответствия с годишните отчети.“
§ 10. Създават се чл. 39а, 39б, 39в и 39г:
„Чл. 39а. (1) Отчетите по чл. 31, чл. 32,
ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34 и чл. 35, ал. 1 се
подават по електронен път, като се използва
информационната система по чл. 17г, ал. 1 от
ЗЧАВ, която е достъпна чрез официалната
интернет страница на ИАОС.
(2) Отчетите по ал. 1 се подават до 31 март
на текущата година и се отнасят за периода
от 1 януари до 31 декември на предходната година.
(3) Информацията по чл. 38, ал. 1 се попълва в информационната система до 30 април
на текущата година и се отнася за периода
от 1 януари до 31 декември на предходната година.
Чл. 39б. (1) Регистрацията в информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ е
задължителна за следните лица:
1. дистрибутори на флуорсъдържащи парникови газове;
2. дистрибутори на оборудване, заредено
с флуорсъдържащи парникови газове, което
не е херметически затворено;
3. ползватели на флуорсъдържащи парникови газове;
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4. преработватели на флуорсъдържащи
парникови газове;
5. оператори на стационарно хладилно и
климатично оборудване, стационарни термопомпи, стационарно противопожарно оборудване, хладилни устройства на хладилни
камиони и ремаркета, двигатели с цикъл на
Ренкин с органичен работен агент, електрическа комутационна апаратура, оборудване,
съдържащо разтворители, основани на флуорсъдържащи парникови газове.
(2) Регистрацията на лицата по ал. 1 се
извършва чрез подаване на заявление по
електронен път, като се използва информационната система по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ,
в съответствие с изискванията на Закона за
електронното управление и Наредбата за
общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни услуги.
(3) При регистрацията лицата по ал. 1
подават заявление със следната информация:
1. наименование и правна форма на лицето
в съответствие с Търговския закон;
2. РИОСВ, на чиято територия извършва
дейност(и);
3. телефонния номер на лицето;
4. номера на л и це т о по Д ДС (ЕИ К /
БУЛСТАТ);
5. трите имена на едно лице за контакт,
както и индивидуален електронен адрес, използван за професионални цели от това лице;
лицето трябва да:
а) е действителен собственик или лице,
наето на работа от предприятието;
б) е упълномощен(а) да изпълнява всички
задължения и съответни дейности, свързани
с информационната система, от името на
лицето, така че те да са правно обвързващи
за лицето;
6. описание на дейността на лицето съгласно изискванията за отчитане, посочени
в чл. 31, чл. 32, ал. 1, чл. 33, ал. 1, чл. 34 и
чл. 35, ал. 1;
7. адрес на площадката, на която се намира
съоръжението.
(4) Директорът на ИАОС или оправомощено
от него длъжностно лице осигурява достъп до
информационната система по служебен път,
без подаване на заявление за регистрация
съгласно изискванията на чл. 39б, ал. 2 на:
1. министъра на околната среда и водите,
директорите на регионалните инспекции по
околната среда и водите (РИОСВ) и/или
упълномощени от тях лица с цел получаване
на информация и въвеждане на информация
за резултата от контролната дейност;
2. директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на
МВР и/или упълномощени от него лица с цел
предоставяне на информация по чл. 38, ал. 1
и получаване на информация.
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Чл. 39в. Директорът на ИАОС или оправомощено от него длъжностно лице предприема
необходимите мерки за защита поверителността на информацията по чл. 39а, ал. 1 и
чл. 39б, ал. 4.
Чл. 39г. Информационната система по
чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ трябва да отговаря на
изискванията, посочени в приложение № 13.“
§ 11. В § 1 на допълнителната разпоредба
се създава т. 15:
„15. „Хладилни камиони и ремаркета“ са
превозните средства по смисъла на чл. 2, т. 26
и 27 на Регламент (ЕС) № 517/2014.“
§ 12. Заглавието на приложение № 1 към
чл. 7, ал. 2, т. 1, буква „в“ се изменя така „Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2, т. 1, буква „б“.
§ 13. Навсякъде в приложенията думите „до
втория знак“ се заменят с „до третия знак“.
§ 14. В приложение № 7 към чл. 33, ал. 1
в колона „Област на приложение“ се създава
буква „з“:
„з) пожарогасителен агент.“
§ 15. В приложение № 9 към чл. 35, ал. 1
в колона 1 се създават букви „ж“ и „з“:
„ж) стационарно противопожарно оборудване;
з) хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета.“
§ 16. Приложение № 10 към чл. 37, ал. 1
се отменя.
§ 17. В приложение № 11 към чл. 38, ал. 1
се правят следните изменения:
1. В таблицата колони 4, 7, 8, 9 и 12 се заличават, а колони 6, 10 и 11 се преномерират
на 5, 6 и 7.
2. Раздел „Забележки“ се изменя така:
„ Забележки:

1. В колона 2 се представят следните данни
за оператора: наименование на дружеството,
ЕИК/БУЛСТАТ.
2. В колона 6 се посочва приложимата буква.
3. В колона 6 при посочване на буква „е“ се
представя причината, поради която оборудването
е преустановило временно работата си и датата
от и до която е недействащо.
4. В колона 7 се представят следните данни
за ползвателя: наименование на дружеството,
адрес, телефон и лице за контакти, вкл. ЕИК/
БУЛСТАТ или трите имена на физическото лице,
адрес и телефон за контакти.“

§ 18. Създава се приложение № 13:

„Приложение № 13
към чл. 39г
Изисквания към информационната система
по чл. 17г, ал. 1 от ЗЧАВ
I. След датата за подаване на отчетите –
31 март на текущата година, да се извърши
автоматична проверка за подадени отчети от
регистриралите се в системата предприятия.
II. След подаване на отчетите по чл. 39а,
ал. 1 системата да извършва автоматично
следните операции:
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1. Проверка за наличие на отчет от оператор (в съответствие с приложение № 9), за
който е представена информация в колона 5
от приложение № 6.
2. Проверка за наличие на отчет от оператор (в съответствие с приложение № 9), за
който е представена информация в колона 7
от приложение № 7.
3. Проверка за наличие на отчет от оператор (в съответствие с приложение № 9), за
който е представена информация в колона 2
от приложение № 11.
4. Проверките по т. 1 – 3 да се извършват
във функция на информацията, подадена в
колона 1 на приложение № 9.
III. В случай че резултатите от проверките
по т. I и т. II покажат несъответствие, системата изпраща сигнал до РИОСВ, на чиято
територия извършва дейност предприятието, с
копие до МОСВ, за предприемане на действия
по компетентност.
IV. Да се осигури възможност ползвателят
да представя информация за съхраняваните
количества в началото на отчетния период
(1-ви януари) и в края на отчетния период
(31-ви декември), включително адрес на местата, където са складирани, с цел определяне
на използваните и/или възстановените количества флуорсъдържащ парников газ годишно.
Възможността трябва да включва изискване
представяните количества да се закръгляват
до третия знак след десетичната запетая.
V. Да се осигури възможност за филтриране
на регистрациите и отчетите по статус, вид,
име на предприятието и РИОСВ, на чиято
територия се извършва дейността.
VI. Да е налична информация за датата на
подаване на отчетите.
VII. Да се осигури възможност за изменение,
допълване и/или заличаване на информацията, вписана в информационната система.
Изброените действия да се извършват от
лицата по чл. 39б, ал. 1 или от директора на
ИАОС и/или упълномощени от него длъжностни лица по предложение на министъра на
околната среда и водите, директора на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ на МВР и/или упълномощени
от тях длъжностни лица при ясно определена
процедура за осъществяването им.“
Заключителна разпоредба
§ 19. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“, с изключение на § 5, § 6, т. 1, буква „б“, § 7, § 8,
т. 2, § 9, 10, 14, 15, 16, 17 и 18, които влизат в
сила от 1 януари 2023 г.
Министър на околната среда и водите:
Емил Димитров
Министър на вътрешните работи:
Христо Терзийски
8709
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 260
от 21 юли 2020 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от
7.12.2020 г. златна възпоменателна монета „Рождество Христово“ от серията „Българска иконография“ със следното описание:
Технически параметри:
емисия – 2020 г.;
номинална стойност – 100 лева;
метал – злато, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 8,64 г;
диаметър – 24 мм;
гурт – гладък;
тираж – 2000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страна на монетата е изобразена
емблемата на Българската народна банка с годината „1879“ върху лентата; околовръст – надпис
„БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“; номиналната
стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията
„2020“.
На обратната страна на монетата е изобразена
библейската сцена на Рождество Христово; околовръст отгоре надпис „РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО“.
Автори на художествения проект са Пламен
Чернев и Преслав Чернев.
Управител:
Д. Радев
8694
29. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-102
от 17.11.2020 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-27 от 11.05.2020 г. (ДВ, бр. 45 от
2020 г.) за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина“
на територията на с. Златина, община Провадия, област Варна“, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение на заповедта 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 заповедта 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.
8941

30. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-101 от
17.11.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-122 от 11.12.2019 г. (ДВ, бр. 99 от 2019 г.)
за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно
на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, етап „Линейна част“, част
В2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи
дол“ на територията на землището на с. Брестак,
община Вълчи дол, област Варна“, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на заповедта 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 заповедта
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.
8950
31. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-103
от 17.11.2020 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-108 от 8.11.2019 г. (ДВ, бр. 91 от
2019 г.) за обект „Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част В3: „Технологична връзка при КС
„Полски Сеновец“ на територията на землището
на с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново“, с допуснато предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на заповедта 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 заповедта
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.
8942
32. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-100
от 16.11.2020 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-62 от 6.08.2020 г. (ДВ, бр. 71 от
2020 г.) за обект „Разширение на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ
„Ковачевец“ – СОГ и КВ „Лозен“ до km 231+90“,
подобект: „Станция за очистване на газопровода
(СОГ) и Кранов възел (КВ) „Лозен“ на територи-
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ята на землището на с. Нова Върбовка, община
Стражица, област Велико Търново“, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на заповедта 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 заповедта
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.
8951
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, участък
от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Будинка
Николова Трифонова, наследник на Панко Трифонов Панков (Банков), собственик на имот с
№ 03263.80.19, намиращ се в землището на с. Бела,
община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет
от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8848
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от
км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект),
попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750
(километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47
(километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Иванов Панков,
наследник на Панко Трифонов Панков (Банков),
собственик на имот с № 03263.80.19, намиращ се
в землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8849
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък
от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съ-
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ществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)
≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци,
област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост, съобщава на
Маринела Иванова Панкова, наследник на Панко
Трифонов Панков (Банков), собственик на имот с
№ 03263.80.19, намиращ се в землището на с. Бела,
община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет
от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8850
4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Надежда Цветкова Динева, наследник
на Цветко Лазаров Тодоров, собственик на имот
с № 03263.96.14, намиращ се в землището на
с. Бела, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8851
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък
от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Спиридон
Ганчев Спиридонов, наследник на Томо Георгиев
Младенов, собственик на имот с № 38995.91.4,
намиращ се в землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8852
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6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък
от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Спиридонов Спиридонов, наследник на Томо Георгиев
Младенов, собственик на имот с № 38995.91.4,
намиращ се в землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8853
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък
от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Цоло Василев
Цолов, наследник на Томо Георгиев Младенов,
собственик на имот с № 38995.91.4, намиращ се в
землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8854
8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от
км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект),
попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750
(километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47
(километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юлия Костадинова
Иванова, наследник на Косто Тодоров Костов,
собственик на имот с № 14489.78.14, намиращ се в
землището на с. Орешец, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
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на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8855
9. – А генция „Пътна Инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Теменужка
Каменова Тодорова, наследник на Иван Цветков
Иванов, собственик на имоти с идентификатори
№ 12557.38.80 и 12557.41.210, намиращи се в землището на с. Вълчек, община Макреш, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8856
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Сара Йорданова Тинкова и Йоана Томова
Ангелова, наследници на Йордан Марков Велков,
собственик на имот с № 38995.55.6, намиращ се в
землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8857
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анета Асенова Бенишева, наследник на
Живко Еленков Долумджийски, собственик на
имот с № 21097.119.27, намиращ се в землището
на гр. Димово, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., 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 обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8858
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Ивайло Милков Петров, наследник на Петър Иванов Боянкин,
собственик на имот с № 14489.25.69, намиращ се в
землището на с. Орешец, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8859
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Цветан
Велков Николов, наследник на Никола Стефанов
Магдичов, собственик на имот с № 14489.78.5,
намиращ се в землището на с. Орешец, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8860
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Венета Огнянова Йекел, наследник на Илия Велков Ценов,
собственик на имот с № 03263.68.36, намиращ се
в землището на с. Бела, община Димово, област
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Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8861
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Валя Огнянова Шивек, наследник на Илия Велков Ценов,
собственик на имот с № 03263.68.36, намиращ се
в землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8862
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ценка Маринова Кючукова, наследник на Иван
Цандов Чучуков (Кючуков), собственик на имот с
№ 03263.80.8, намиращ се в землището на с. Бела,
община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет
от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8863
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Невена Георгиева Николова, наследник на
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Илия Младенов Стоянов, собственик на имот с
№ 03263.78.2, намиращ се в землището на с. Бела,
община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет
от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8864
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Любчов Якимов, наследник на
Иван Николов Рангелов, собственик на имот с
№ 03263.80.9, намиращ се в землището на с. Бела,
община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет
от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8865
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Момчил
Славчев Ненков, наследник на Цеко Петров Вельов (Велев), собственик на имот с № 21097.25.10,
намиращ се в землището на гр. Димово, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8866
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
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територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Димитър Асенов Костакиев,
собственик на имот с № 21097.91.4, намиращ се в
землището на гр. Димово, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8867
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Анка Маркова Димитрова,
собственик на имот с № 03263.81.44, намиращ се
в землището на с. Бела, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8868
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Александра
Николова Ценова, наследник на Никола Ангелов
Николов, собственик на имот с № 66843.22.1,
намиращ се в землището на с. Скомля, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8869
23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
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км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Спиридон
Ганчев Спиридонов, наследник на Томо Георгиев
Младенов, собственик на имот с № 38995.91.4,
намиращ се в землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8870
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Георги Спиридонов Спиридонов, наследник на Томо Георгиев
Младенов, собственик на имот с № 38995.91.4,
намиращ се в землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8871
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Цоло Василев
Цолов, наследник на Томо Георгиев Младенов,
собственик на имот с № 38995.91.4, намиращ се в
землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8872
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
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съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на н-ци на
Димитър Петров Коняров (Каменов), собственик
на имот с № 47648.22.38, намиращ се в землището на с. Медовница, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8873
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на н-ци на Нора Асенова Петкова, собственик на
имот с № 21097.104.10, намиращ се в землището
на гр. Димово, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8874
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на н-ци на
Иванка (Ивана Илиева) Крумова Долумджийска,
собственик на имот с № 21097.104.10, намиращ се
в землището на гр. Димово, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8875
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „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 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на н-ци на Пенка Александрова Иванова,
собственик на имот с № 21097.92.10, намиращ се в
землището на гр. Димово, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8876
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на н-ци на
Костадина Йорданова Трифонова, собственик на
имот с № 21097.74.77, намиращ се в землището
на гр. Димово, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8877
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, участък
от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)
≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци,
област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Даниела Ангелова Инкова, собственик на имот с
№ 03263.98.6, намиращ се в землището на с. Бела,
община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет
от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред Административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8878
2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (E79) „Видин – Ботевград“, участък
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от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)
≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци,
област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Даниела Борисова Костова, собственик на имот с
№ 03263.98.14, намиращ се в землището на с. Бела,
община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет
от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8879
3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък
от км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1)
≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци,
област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Боян Аспарухов Аспарухов, собственик на имот с
№ 03263.98.16, намиращ се в землището на с. Бела,
община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет
от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8880
4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от
км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект),
попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750
(километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47
(километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Йорданова
Дормишева, собственик на имот с № 21097.69.35,
намиращ се в землището на гр. Димово, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8881
5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
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на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от
км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект),
попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750
(километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47
(километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Сашка Илиева
Върлакова, собственик на имот с № 21097.70.31,
намиращ се в землището на гр. Димово, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8882
6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от
км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект),
попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750
(километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47
(километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Любенов Янев,
собственик на имот с № 21097.104.21, намиращ се
в землището на гр. Димово, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8883
7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от
км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект),
попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750
(километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47
(километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Веселин Петров
Веселинов, собственик на имот с № 21097.104.24,
намиращ се в землището на гр. Димово, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8884
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодер-
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низация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветан Иванов Александров, собственик на
имот с № 03263.96.15, намиращ се в землището на
с. Бела, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския
съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8885
9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация
на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, участък от
км 3+757 до км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект),
попадащи в обхвата от км 34+032,68 до км 61+750
(километраж по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47
(километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин,
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветан Иванов
Александров, собственик на имоти с идентификатори № 21097.23.15, № 21097.26.10, № 21097.26.11,
№ 21097.104.11 и № 21097.104.43, намиращи се в
землището на гр. Димово, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8886
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Цветан Иванов Александров, собственик на имоти
с идентификатори № 38995.23.16 и № 38995.26.17,
намиращи се в землището на с. Костичовци,
община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет
от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8887
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11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Богомил Цветанов Цеков, собственик на
имот с № 21097.92.18, намиращ се в землището
на гр. Димово, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8888
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на „ДАРО – 2002“ – ООД, собственик на
имот с № 66843.22.2, намиращ се в землището
на с. Скомля, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8890
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марийка Еленкова Пешева, собственик
на имот с № 21097.26.6, намиращ се в землището
на гр. Димово, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
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14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8890
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цецко Николов Крумов, собственик на
имот с № 21097.104.10, намиращ се в землището
на гр. Димово, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8891
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Мария Коцева Семкова, собственик на имот с
№ 03263.81.47, намиращ се в землището на с. Бела,
община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет
от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8892
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Чавдар Стефанов Младенов, собственик на
имот с № 21097.74.48, намиращ се в землището
на гр. Димово, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., 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 обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8893
17. – Агенция „Пътна инфраструкту ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 21097.74.187, намиращ се
в землището на гр. Димово, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8894
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 21097.104.20, намиращ се
в землището на гр. Димово, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8895
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 38995.26.18, намиращ се в
землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8896
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20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Църква
Св. Николай, собственик на имот с № 38995.30.2,
намиращ се в землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8897
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 38995.54.6, намиращ се в
землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8898
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 38995.55.4, намиращ се в
землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8899
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23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 38995.91.74, намиращ се в
землището на с. Костичовци, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8900
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 38995.101.47, намиращ се
в землището на с. Костичовци, община Димово,
област Видин, за постановяването на Решение
№ 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с
което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8901
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 38995.101.48, намиращ се
в землището на с. Костичовци, община Димово,
област Видин, за постановяването на Решение
№ 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с
което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8902
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодер-
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низация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на наследници на Петко Миков, собственик на
имот с № 38995.102.85, намиращ се в землището на с. Костичовци, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8903
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Маша Радкова Гидова, собственик на имот
с № 38995.102.214, намиращ се в землището на
с. Костичовци, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8904
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Кирил Тинчов Кирилов, собственик на имот
с № 38995.102.215, намиращ се в землището на
с. Костичовци, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8905
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29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кирил Тинчов Кирилов, собственик
на имот с № 38995.102.216, намиращ се в землището на с. Костичовци, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8906
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 47648.16.80, намиращ се в
землището на с. Медовница, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8907
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 47648.16.83, намиращ се в
землището на с. Медовница, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8908
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32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 47648.19.58, намиращ се в
землището на с. Медовница, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8909
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 47648.25.14, намиращ се в
землището на с. Медовница, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8910
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 47648.25.102, намиращ се
в землището на с. Медовница, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8911
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35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 14489.29.16, намиращ се в
землището на с. Орешец, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8912
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на „Слънчева Добруджа“ – ЕООД, собственик на
имот с № 14489.82.4, намиращ се в землището на
с. Орешец, община Димово, област Видин, за постановяването на Решение № 540 на Министерския
съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8913
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на неустановен
собственик на имот с № 66843.22.17, намиращ се в
землището на с. Скомля, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8914
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38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на „ДАРО – 2002“ – ООД, собственик
на имот с № 66843.22.16, намиращ се в землището
на с. Скомля, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8915
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветан Тодоров Петков, собственик на
имот с № 14489.81.46, намиращ се в землището
на с. Орешец, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8916
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Трифон Тодоров Петков, собственик на
имот с № 14489.81.46, намиращ се в землището
на с. Орешец, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8917
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41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на територията на общините Макреш, Димово и Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Теменужка Каменова Тодорова, собственик на
имот с № 12557.38.80, намиращ се в землището
на с. Орешец, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8918
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ивайло Георгиев Николов, собственик
на имот с № 12557.38.80, намиращ се в землището
на с. Орешец, община Димово, област Видин, за
постановяването на Решение № 540 на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8919
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Драгомир Кирилов Иванов, собственик
на имот с № 24579.24.19, намиращ се в землището на с. Дълго поле, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8920
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44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж
по съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж
по проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68
до км 61+750 (километраж по съществуващ път
I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по проект), на
територията на общините Макреш, Димово и
Ружинци, област Видин, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Костодин Иванов Крумов, собственик
на имот с № 47648.20.77, намиращ се в землището на с. Медовница, община Димово, област
Видин, за постановяването на Решение № 540
на Министерския съвет от 31.07.2020 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8921
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Mодернизация на път I-1 (Е79) „Видин – Ботевград“,
участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж по
съществуващ път I-1) ≡ 58+128,47 (километраж по
проект), попадащи в обхвата от км 34+032,68 до
км 61+750 (километраж по съществуващ път I-1) ≡
58+128,47 (километраж по проект), на територията
на общините Макреш, Димово и Ружинци, област
Видин, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Иван Димитров Матеев, собственик на имот с № 63225.9.52,
намиращ се в землището на с. Ружинци, община Ружинци, област Видин, за постановяването
на Решение № 540 на Министерския съвет от
31.07.2020 г., с което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8922
1. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на
обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“
на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Гергана Димитрова
Недялкова, наследник на Станимир Миланов
Младенов, собственик на имоти № 77400.11.635
и 77400.11.636, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 77400.11.37, намиращи
се в землището на с. Храбърско, община Божурище, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8718
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2. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за
държавната собственост съобщава на Ивайло Найденов Дончев, собственик на имоти № 77400.13.516
и 77400.13.517, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 77400.13.1, намиращи
се в землището на с. Храбърско, община Божурище, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8719
3. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Горян
Седефчов Кръстев, Славка Димитрова Борикова, Симеон Троянов Георгиев, Юлка Траянова
Николова, Венцеслав Петров Златанов, Розалия
Христова Никова, Зоя Петрова Илиева и Стойна
Златанова Попова, наследници на Манол Стефанов Гьошев, собственици на имоти № 77400.13.519
и 77400.13.520, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 77400.13.4, намиращи
се в землището на с. Храбърско, община Божурище, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8720
4. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же лезопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Калоян Паскалев Ставрев, собственик на имоти
№ 77400.13.522 и 77400.13.523, образувани от имот
по регистър към одобрен ПУП – ПП № 77400.13.5,
намиращи се в землището на с. Храбърско, община
Божурище, Софийска област, за постановяването
на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
8721
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5. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект „Модернизация на железопътната линия
София – Драгоман, участък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище,
Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Стоян
Георгиев Танев, Мария Костадинова Лазич, Теодора Тодорова Миришиева, Павлина Михайлова
Косева и Борис Михайлов Николов, наследници
на Дена Николова Миленкова, собственици на
имоти № 77400.13.524 и 77400.13.525, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 77400.13.6, намиращи се в землището на с. Храбърско, община Божурище, Софийска област, за
постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8722
6. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
л и н и я С офи я – Дра г ома н, у час т ък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Катерина Тодорова Трайкова, собственик на
имоти № 77400.14.608, 77400.14.609, 77400.14.610
и 77400.14.611, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 77400.14.20, намиращи се в землището на с. Храбърско, община
Божурище, Софийска област, за постановяването
на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8723
7. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Виолета Василева Златанова
и Николай Младенов Григоров, наследници на
Григор Манолов Янков, собственици на имот
№ 56215.351.26 (имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 351026), намиращ се в землището
на с. Петърч, община Костинброд, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
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от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8724
8. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
л и н и я С офи я – Дра г ома н, у час т ък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Георги Ефтимов Димитров, наследник на
Евтим Димитров Вуков, собственик на имот
№ 56215.351.27 (имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 351027), намиращ се в землището
на с. Петърч, община Костинброд, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8725
9. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Модернизация на железопътната
л и н и я С офи я – Дра г ома н, у час т ък РП Петърч – Драгоман“ на територията на общините
Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Борислав Илиев Венков, Ирина Рангелова
Рангелова, Константин Стефанов Стефанов и
Ангел Ангелов Ников, наследници на Младенка Николова Каралеова, собственици на имот
№ 56215.351.28 (имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 351028), намиращ се в землището
на с. Петърч, община Костинброд, Софийска
област за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8726
10. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Златко Виденов Георгиев, собственик на имот
№ 56215.351.29 (имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 351029), намиращ се в землището
на с. Петърч, община Костинброд, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
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местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8727
11. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Радка, наследник на Стоилка Петрова Василева, собственици на имот
№ 56215.351.63 (имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 351063), намиращ се в землището
на с. Петърч, община Костинброд, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8728
12. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Искра Венциславова Величкова, наследник
на Иван Величков Гогов, собственици на имот
№ 56215.351.64 (имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 351064), намиращ се в землището
на с. Петърч, община Костинброд, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8729
13. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Паунка Георгиева Найденова, Милен Михайлов Найденов, Георги Михайлов Найденов и
Цветанка Георгиева Найденова, наследници на
Милка Найденова Йорданова, собственици на
имоти № 23409.119.987 и 23409.119.988, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.119.42, намиращи се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
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се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8730
14. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Цветанка Георгиева Ценова, наследник на
Верка Асенова Георгиева, собственик на имоти № 23409.119.993 и 23409.119.994, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.119.52, намиращи се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8731
15. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Елеонора Велинова Гълъбова, наследник на
Димитър Петров Георгиев, собственик на имоти № 23409.119.996 и 23409.119.997, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.119.53, намиращи се в землището на
гр. Драгоман, общ. Драгоман, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от
4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се
отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8732
16. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Алекси Петров Алексиев и
К амели я Еми лова Рашеева, наследниц и на
Петър Алексиев Дойчев, собственици на имоти № 23409.119.999 и 23409.119.1000, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
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№ 23409.119.54, намиращи се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8733
17. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Петър Цветанов Стоянов и
Миладинка Кирилова Минчева, наследници на
Анна Димитрова Димитрова, собственици на
имоти № 23409.147.974, 23409.147.975, 23409.147.976
и 23409.147.977, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 23409.147.1, намиращи
се в землището на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8734
18. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Бойка Велчова Борисова, наследник на Борис Нацков Панов, собственик на
имоти № 23409.147.985 и 23409.147.986, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.147.3, намиращи се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8735
19. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
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ност съобщава на Петя Светославова Георгиева
и Генади Светослав Генадиев, наследници на
Генади Евстратиев Георгиев, собственици на
имоти № 23409.147.991 и 23409.147.992, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.147.12, намиращи се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8736
20. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Бистра Петрова Кирова,
наследник на Тано Недялков Гогов и Виктория Михалкова Гогова, собственик на имоти
№ 23409.147.997, 23409.147.998, 23409147.999 и
23409.147.1000, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 23409.147.18, и имоти
№ 23409.147.1002 и 23409.147.1003, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.147.19, намиращи се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8737
21. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Славка Борисова Павлова,
Ирена Георгиева Миленкова-Благова, Виргиния
Христова Илиева, Тодор Николов Валенцов и
Едмунд Петров Илиев, наследници на Коста д и н к а С т оя нова М и ха й лова (Кос та д и н к а
Илиева Миленкова), собственици на имоти
№ 23409.147.1005 и 23409.147.1006, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.147.20, намиращи се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
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местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8738
22. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Юлия Григорова Славчева, Йордан
Георгиев Симов, Мартин Руменов Георгиев,
Ралица Руменова Георгиева, Илиана Светославова Славчева, Ивайло Светославов Славчев,
Милица Василева Симова и Славка Йорданова
Симова-Милона, наследници на Славчо Симов
Вацков и Симо Вацков Андреев, собственици
на имо т и № 23409.147.10 08, 23409.147.10 09 и
23409.147.1010, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 23409.147.22, и имоти № 23409.147.1012, 23409.1013 и 23409.147.1014,
образувани от имот по регистър към одобрен
П У П – П П № 234 09.147.2 4, на м и ра щ и с е в
землището на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8739
23. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Филка Драгомирова Соколова, наследник на
Ценка Георгиева Томова и Симо Вацков Андреев, собственик на имоти с № 23409.119.984 и
23409.119.985, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 23409.119.41, и имоти № 23409.147.1012, 23409.1013 и 23409.147.1014,
образувани от имот по регистър към одобрен
П У П – П П № 234 09.147.2 4, на м и ра щ и с е в
землището на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8740
24. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общини-
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те Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Даниела Методиева Бухер, Красимир Методиев
Симов и Вилка Симова Заркова, наследници на
Симо Вацков Андреев, собственици на имоти
№ 23409.147.1012, 23409.1013 и 23409.147.1014,
образувани от имот по регистър към одобрен
П У П – П П № 234 09.147.2 4, на м и ра щ и с е в
землището на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8741
25. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мирослав Руменов Крумов
и Виолета Иванова Христова, наследници на
Крум Илиев Тричков, собственици на имоти
№ 23409.147.1024 и 23409.147.1025, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.147.27, намиращи се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8742
26. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Мариян Огнянов Германов, Фердинанд Огнянов
Германов и Илиян Стоименов Иванов, наследници на Райна Илиева Манолова, собственици на
имоти № 23409.147.1027 и 23409.147.1028, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.147.28, намиращи се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
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от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8743
27. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Първан Иванов Пейчев, наследник
на Лозан Иванов Гьорев, собственик на имот
№ 23409.172.144, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 23409.172.2, намиращ
се в землището на гр. Драгоман, община Драгоман, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8744
28. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Първолетка Георгиева
Иванова, наследник на Георги Иванов Гьорев,
собственик на имот № 23409.172.146, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.172.3, намиращ се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8745
29. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Люба Петрова Попова,
наследник на Павлина Александрова Петрова,
собственик на имот № 23409.172.152, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.172.33, намиращ се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
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да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8746
30. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Виолета Любенова Спасова,
Славка Свиленова Герасимова, Кичка Петрова М и чева, П ла мен И л иев Георг иев, Ва н я
Павлова Павлова, Симон Петков Симеонов,
Христи ян Петков Симонов, Ивайло Петков
Симеонов, Иван Петков Симонов и Спас Петков Симов, наследници на Линка Велкова Паунова, собственици на имоти № 23409.174.177 и
23409.174.178, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 23409.174.4, и имоти № 23409.208.190 и 23409.208.191, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 23409.208.2, намиращи се в землището на
г р. Драгоман, община Драгоман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8747
31. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Емил Янакиев Атанасов и Михаил Николаев
Пешев, наследници на Стоян Василев Хранов,
собственици на имоти № 00223.82.14, 00223.84.15,
00223.82.16, 00223.82.17 и 00223.82.18, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.82.4, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8748
32. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Дра-
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гоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Свиленка Стоянова Илиева, Ангел
Стоянов Христов, Мария Михайлова Благоева,
Климент Христов Христов и Красимир Тодоров Милошев, наследници на Христо Стоянов
Петров, собственици на имоти № 00223.82.20 и
00223.82.21, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 00223.82.5, намиращи се
в землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8749
33. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Аска Иванова Йотова, Росица Дойчинова Янкова,
Кирил Василев Ангелов, Георги Иванов Георгиев
и Теменуга Дойчинова Димитрова, наследници
на Кирил Дойчинов Хранов, собственици на
имоти № 00223.83.30 и 00223.83.31, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.83.15, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8750
34. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Евдокия Христова Костова, Снежана Велинова Рум, Антоанета Любомирова Христова и
Марияна Атанасова Димитрова, наследници
на Христо Ву чков Марков, собственици на
имоти № 00223.90.116 и 00223.90.117, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.90.5, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8751
35. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Силвия Манолова Василева,
Йорданка Петрова Павлова и Емил Ангелов
Тодоров, наследници на Павел Гелев Бенев
(Павел Гелев Ангелков), собственици на имоти № 00223.91.240 и 00223.91.241, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.91.3, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8752
36. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Емилия Александрова
Стаменова, Весела Георгиева Кирова, Рилка
Манолова Боюкова, Силвия Димитрова Гаич,
Симеон Манолов Миланов, Здравка Петрова
Ни колова и Елена Ц ве та нова Мог и ла нска,
наследници на Васил Джунев, собственици на
имоти № 00223.97.4 и 00223.97.5, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.97.1, и имоти № 00223.117.18, 00223.117.19
и 00223.117.20, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 00223.117.3, намиращи се в землището на с. Алдомировци, община
Сливница, Софийска област, за постановяването
на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8753
37. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
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ност съобщава на Любка Александрова Сакова
и Йорданка Александрова Котева, наследници
на Васил Джунев и Стоян Георгиев Велков,
собственици на имоти № 00223.97.4 и 00223.97.5,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 00223.97.1, имоти № 00223.114.75,
00223.114.76 и 00223.114.77, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 00223.114.26,
и имоти № 00223.117.18, 00223.117.19 и 00223.117.20,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 00223.117.3, намиращи се в землището на с. Алдомировци, община Сливница,
Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8754
38. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Асенов Алексиев,
Тодор Григоров Алексиев и Сашко Григоров
Алексиев, наследници на Евтим Димитров Пешев и Манол Апостолов Йонев, собственици на
имоти № 00223.98.21 и 00223.98.22, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.98.3, и имоти № 00223.114.38, 00223.114.39
и 00223.114.40, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 00223.114.8, намиращи се в землището на с. Алдомировци, община
Сливница, Софийска област, за постановяването
на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8755
39. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ерик Валери Шварц, Албена
А лександрова Докова, Боряна А лександрова
Докова, Венета Борисова Илкова и Станчо,
наследници на Васил Пешев Велков, собственици на имоти № 00223.11.46 и 00223.111.47,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 00223.111.5, и имоти № 00223.116.27,
00223.116.28, 00223.116.29 и 00223.116.31, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
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№ 00223.116.3, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8756
40. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Боян Димитров Боянов
и Стратимир Ангелов Боянов, наследници на
Мато Дойчев Найденов, собственици на имоти
№ 00223.113.12, 00223.113.13 и 00223.113.14, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.113.2, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8757
41. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на собствениците на имоти
№ 00223.113.28, 00223.113.29 и 00223.113.30, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.113.8, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8758
42. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната соб-
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ственост съобщава на Кирил Тодоров Кирилов
и Росица Богданова Пенева, наследници на
Манол Апостолов Йонев, собственици на имоти № 00223.114.38, 00223.114.39 и 00223.114.40,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 00223.114.8, намиращи се в землището на с. Алдомировци, община Сливница,
Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8759
43. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Лиляна Илиева Апостолова, Драган Апостолов
Драганов и Георги Стоилов Белев, наследници
на Манол Апостолов Йонев и Драган Апостолов
Йонев, собственици на имоти № 00223.114.38,
00223.114.39 и 00223.114.40, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 00223.114.8,
имоти № 00223.130.92, 00223.130.93 и 00223.130.94,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 00223.130.11, имоти № 00223.130.104
и 00223.130.105, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП № 00223.130.25,
и м о т и № 0 0 2 2 3 .1 3 0 .1 3 0 , 0 0 2 2 3 .1 3 0 .1 31 и
00223.130.132, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 00223.130.49, и имоти
№ 00223.130.135, 00223.130.136 и 00223.130.138,
образувани от имот по регистър към одобрен
П У П – П П № 0 0223.130.51, на м и ра щ и се в
землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8760
44. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Светлана Георгиева Неделкова, Емил Иванов
Евтимов, Захарина Атанасова Евтимова, Емил
Петров Петров, Емил Емилов Петров, Димитър
Кръстанов Димитров и Мария Петрова Пеева,
наследници на Димитър Цветков Бонев-Биджин,
собственици на имоти № 00223.114.48, 00223.114.49
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и 00223.114.50, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 00223.114.12, намиращи се в землището на с. Алдомировци, община
Сливница, Софийска област, за постановяването
на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8761
45. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Евгени Пламенов Евтимов, Мариана
Руменова Цекова-Евтимова и Георги Пламенов Евтимов, наследници на Димитър Цветков Бонев-Биджин и Вера Асенова Димитрова,
собственици на имоти № 00223.114.48, 00223.114.49
и 00223.114.50, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 00223.114.12, и имоти № 00223.130.99 и 00223.130.100, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.130.18, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8762
46. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Веска Ванчова Гоцева, Валентин
Стилиянов Димитров, Кирил Искренов Георгиев, Антония Стилиянова Димитрова, Анелия
Искренова Василева, Ивайло Манолов Марков,
Даниела Стефанова Василева, Георги Искренов
Георгиев, Кремена Георгиева, Борис Георгиев
Донев, Младен Георгиев Денев, Зорка, Вангелия
и Катина, наследници на Михал Кръстев Пукин
(Михал Кръстев Паунов), собственици на имоти
№ 00223.114.53, 00223.114.54 и 00223.114.55, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.114.17, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8763
47. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Фанка Веселинова Павлова и
Кристина Костадинова Вакарелски, наследници
на Величко Георгиев Велков, собственици на
имоти № 00223.114.65, 00223.114.66 и 00223.114.67,
образувани от имот по регистър към одобрен
П У П – П П № 0 0223.114.2 4, на м и ра щ и се в
землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8764
48. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на Павлин Любенов Стоянов, наследник на
Стоян Георгиев Велков, собственик на имоти
№ 00223.114.75, 00223.114.76 и 00223.114.77, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.114.26, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8765
49. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Емил Василев Виденов и Любляна Василева
Гоцева, наследници на Васил Янков Виденов,
собственик на имот № 00223.115.21, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.115.18, намиращ се в землището на
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с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8766
50. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Георги Рашков Йорданов и
Татяна Димитрова Иванова, наследници на Асен
Димитров Гьорев Малаянов, собственици на
имоти № 00223.116.33 и 00223.116.34, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.116.6, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8767
51. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Василева Борисова,
наследник на Асен Иванов Моцев, собственик на
имоти № 00223.117.23, 00223.117.24 и 00223.117.25,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 00223.117.4, намиращи се в землището на с. Алдомировци, община Сливница,
Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8768
52. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
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ност съобщава на Димитър Георгиев Николов,
Свиленка Стоянова Илиева, А нгел Стоянов
Христов, Юлиян Маринов Николов, Силвия
Маринова Николова, Николина Николова Николова, Славена и Йорданка, наследници на
Гоце Божилов Белев, собственици на имоти
№ 00223.127.13 и 00223.127.14, образувани от
имот по рег ист ър к ъм одобрен П У П – ПП
№ 00223.127.3, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8769
53. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Кирил Крумов Манолов и
Олга Любомирова Александрова, наследници на
Александър Иванов Георгиев, собственици на
имоти № 00223.127.19, 00223.127.20 и 00223.127.21,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 00223.127.6, намиращи се в землището на с. Алдомировци, община Сливница,
Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8770
54. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милена Георгиева Арсова,
Иван Георгиев Арсов, Анна Кръстева Иванова,
Кирил Иванов Цветков и Боне Иванов Цветков,
наследници на Иван Цветков Бонев, собственици на имоти № 00223.128.12, 00223.128.13 и
00223.128.14, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 00223.128.2, намиращи се
в землището на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
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на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8771
55. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Василка Иванова, наследник
на Иван Гьошев Марков, собственик на имоти
№ 00223.130.89 и 00223.130.90, образувани от
имот по рег ист ър к ъм одобрен П У П – ПП
№ 00223.130.7, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8772
56. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на Симеон Григоров Илков, собственик на
имоти № 00223.130.96 и 00223.130.97, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.130.17, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8773
57. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Траянка Иванова Илкова и
Мариана Валериева Куздова, наследници на
Струма Иванова Илкова, собственици на имоти № 00223.130.99 и 00223.130.100, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.130.18, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8774
58. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Георги Василев Павлов и Александър Василев
Павлов, наследници на Александър Димитров
Спасов (Алексо Димитров Спасов), собственици
на имоти № 00223.131.53 и 00223.131.54, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 00223.131.9, намиращи се в землището на
с. Алдомировци, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8775
59. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мария Христова Кръстанова,
Тодор Христов Кръстанов и Васил Христов
Кръстанов, наследници на Симеон Величков
Модев, собственици на имоти № 00223.131.56,
00223.131.57 и 00223.131.58, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 00223.131.10,
намиращи се в землището на с. Алдомировци,
община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8776
60. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Людмила Тодорова Каменова, наследник на
Ангелин Николов Паунов, собственик на имот
№ 67372.1.3 и имот № 67372.1.426, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
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№ 67372.1.118, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8777
61. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милена Григорова Михова,
наследник на Григор Борисов Илиев, собственик
на имот № 67372.1.32, намиращ се в землището
на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8778
62. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на Росица Стоянова Симеонова, наследник
на Любен Йосифов Симеонов, собственик на
имот № 67372.1.33, намиращ се в землището
на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8779
63. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Милица Кирилова Доцева-Стоянова и Кръстю Василев Балабанов,
наследници на Иван Доцев Лазаров, собственик
на имот № 67372.1.77, намиращ се в землището
на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
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област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8780
64. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Павлина Иванова Маринова,
наследник на Йордан Костадинов Веселинов и
Евтим Йорданов Костадинов, собственик на имот
№ 67372.1.100 и имоти № 67372.25.94, 67372.25.95
и 67372.25.96, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.25.33, намиращи се в землището на гр. Сливница, община
Сливница, Софийска област, за постановяването
на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8781
65. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ирина Борисова Иванова, наследник
на Ерина Виткова Младенова, собственик на
имот № 67372.1.103, намиращ се в землището
на гр. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8782
66. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лора Божидарова Цанева,
Ралица Любомирова Панкова, Нина Георгиева
Стрильова, Мадлен Тодорова Младенова, Ангел
Тодоров Младенов, Мария Иванова Куновска,
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Нели Тодорова Вълев и Петър Симеонов Ковачев, наследници на Димитър Янков Илиев,
собственици на имот № 67372.1.404, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.106, намиращ се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8783
67. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анна Борисова Аш, наследник
на Димитър Наков Илиев, собственик на имот
№ 67372.1.406, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.107, намиращ
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8784
68. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Мирослава Симеонова Цветкова и
Елена Иванова Вълкова, наследници на Асен и
Аспарух Василеви Накови, собственици на имот
№ 67372.1.155 и имот № 67372.1.409, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.108, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8785
69. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
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общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Колев Добрев, Стоянка
Колева Делчева и Снежана Любомирова Варчева, наследници на Георги Миленков Ненчин,
собственици на имот № 67372.1.411, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.109, имоти № 67372.1.706, 67372.1.707
и 67372.1.708, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.167, и имот
№ 67372.1.195, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8786
70. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Нели Стефанова Борисова и
Галя Спасова Павлова, наследници на Георги
и Анастасия Иванови, собственици на имот
№ 67372.1.416, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.114 и имот
№ 67372.1.423, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.202, намиращи се в землището на гр. Сливница, община
Сливница, Софийска област, за постановяването
на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8787
71. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Христо Николаев Василев,
Ивайло Николаев Василев и Цветанка Асенова Соколова, наследници на Лозан Димитров
Денков, Велин Илиев Йончев и Илия Йончев
Маринков, собственици на имоти № 67372.1.726
и 67372.1.727, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.192, имоти № 67372.11.103, 67372.11.104 и 67372.11.105,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.11.24, имоти № 67372.20.163
и 67372.20.164, образувани от имот по регис-
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тър към одобрен ПУП – ПП № 67372.20.33, и
имоти № 67372.25.57 и 67372.25.58, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.25.19, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8788
72. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Надежда Лозанова Владимирова и Росен Радославов Тасков, наследници на Борис Наков Дойчев,
собственици на имот № 67372.1.419, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.208, и имот № 67372.1.421, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.209, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8789
73. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Лозан Борисов Лозанов, наследник
на Борис Лозанов Жотев, собственик на имоти
№ 67372.1.684 и 67372.1.685, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.122,
и имоти № 67372.1.709 и 67372.1.710, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.181, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8790
74. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
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инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Даниела Петкова Шрьодер, наследник на
Никола Лозанов Жотев, собственик на имоти
№ 67372.1.687 и 67372.1.688, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.123,
и имоти № 67372.1.731 и 67372.1.732, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.198, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8791
75. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Виолетка Златкова Илиева,
наследник на Златко Пенков Белчев, собственик
на имоти № 67372.1.690 и 67372.1.691, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.1.158, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8792
76. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на Елена Иванова Георгиева, наследник на
Младенка Паунова Митова, собственик на имот
№ 67372.1.718, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.1.187, намиращ
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
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на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8793
77. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Виолетка Златкова Илиева, наследник на
Григор Пенков Велчев (Григор Константинов
Григоров), собственик на имоти № 67372.1.722 и
67372.1.723, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 67372.1.189, намиращи се
в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8794
78. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Антон Николаев Димитров, Мариана Кръстева
Димитрова, Васил Милчев Методиев, Веселин
Николов Димитров, Маргарита Кирилова Колева, Валентина Милчева Арсова, Кирил Петров
Кирилов, Марийка Иванова Бизова, Десислава
Манчева Михайлова, Росица Димитрова Димитрова и Йордан Борисов Иванов, наследници
на Димитър Витков Кенков, собственици на
имоти № 67372.6.303 и 67372.6.304, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.6.42, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8795
79. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Снежина Златова Пешева, наследник
на Никола Михайлов Витков, собственик на
имоти № 67372.6.391 и 67372.6.392, образувани
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от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.6.46, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8796
80. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на Юлия Николова Димитрова, наследник
на Величко Грозданов Игов, собственик на
имоти № 67372.6.388 и 67372.6.389, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.6.47, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8797
81. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Иванов Байчев, Цветанка,
Асен Симеонов, Арсо Симеонов и Мария Томова
Георгиева, наследници на Миладин Ангелков
Павлов, собственици на имоти № 67372.6.383,
67372.6.384, 67372.6.385 и 67372.6.386, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.6.50, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8798
82. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
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и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Алексана Димитрова Василева
и Нончо Петков Ковачев, наследници на Миладин
Ангелков Павлов и Симеон Ангелков Павлов,
собственици на имоти № 67372.6.383, 67372.6.384,
67372.6.385 и 67372.6.386, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.6.50,
и имоти № 67372.19.173 и 67372.19.174, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.19.53, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8799
83. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Григоров Василев, Милко
Иванов Иванов, Татяна Илиева Пейчева и Рени
Симеонова Томова, наследници на Васил Тасков
Белев, собственици на имоти № 67372.6.378,
67372.6.379, 67372.6.380 и 67372.6.381, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.6.51, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8800
84. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Любка Николова Генадиева
и Генади Николаев Генадиев, наследници на
М и ха и л Си меонов Га н чев, собс т вен и ц и на
имоти № 67372.6.318 и 67372.6.319, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.6.56, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
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местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8801
85. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Теодор Димитров Страшимиров и Николай Димитров Страшимиров,
наследници на Мария Паскалева Страшимирова,
собственици на имоти № 67372.6.323, 67372.6.324
и 67372.6.325, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.6.57, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8802
86. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марийка Борисова Йорданова,
собственик на имоти № 67372.6.328, 67372.6.329
и 67372.6.330, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.6.59, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8803
87. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на Галина Райчева Ранкова, собственик на
имоти № 67372.6.344 и 67372.6.345, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.6.75, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8804
88. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Розалина Евгениева Димитрова, наследник
на Евгени Райчев Димитров, собственик на
имоти № 67372.6.347 и 67372.6.348, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.6.76, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8805
89. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Богдан Бориславов Найденов и Симеон Бориславов Найденов, наследници на Георги Виденов
Манов и Милан Славков Мадев, собственици на
имоти № 67372.11.106, 67372.11.107 и 67372.11.108,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.11.25, имоти № 67372.11.122
и 67372.11.123, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.11.32, имот
№ 67372.19.148, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.19.18, и имоти № 67372.19.154 и 67372.19.155, образу вани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.19.25, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8806
90. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
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а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Цветелина Ивайлова Бориславова
и Десислава Недкова Манолова, наследници на
Георги Бориславов Димитров, собственици на
имоти № 67372.11.112 и 67372.11.113, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.11.29, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8807
91. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Димитър Иванов Димитров,
наследник на Димитър Иванов Славков и на
наследниците на Иван Сл. Мадев, собственици
на имоти № 67372.11.118 и 67372.11.119, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.11.31, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8808
92. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Росица Стоянова Арсенова
и Стоян Михайлов Христов, наследници на
Стоян Кръстанов Илиев, собственици на имоти № 67372.11.128 и 67372.11.129, образу вани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.11.34, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8809
93. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
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инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Анелия Арахангелова Първанова, собственик на
имоти № 67372.11.134 и 67372.11.135, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.11.36, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8810
94. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Николай Свиленов Николов,
наследник на Никола Антов Зарков, собственик на имоти № 67372.19.151 и 67372.19.152,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.19.24, и имоти № 67273.20.160
и 67372.20.161, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.20.32, намиращи се в землището на гр. Сливница, община
Сливница, Софийска област, за постановяването
на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8811
95. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Симона Людмилова Василева-Саха, собственик
на имоти № 67372.19.157 и 67372.19.159, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.19.26, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
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от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8812
96. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
а л. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Ваня Георгиева Балджиева, Елена
Петрова Савова, Цветанка Иванова Благоева,
Антон Георгиев Караджов и Анастас Симеонов
Костов, наследници на Тасо Петков Боденков,
собственици на имоти № 67372.19.162, 67372.19.163
и 67372.19.164, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.19.27, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8813
97. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Анастасия Петрова Петрова,
наследник на Владимир Данев Колев, собственик
на имоти № 67372.19.202 и 67372.19.203, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.19.31, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8814
98. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Вероника Костадинова
Тачева и Боян Христов Тачев, наследници на
Асен Мартинов Илиев, собственици на имоти
№ 67372.19.205 и 67372.19.206, образувани от
имот по рег ист ър к ъм одобрен П У П – ПП
№ 67372.19.32, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
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област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8815
99. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Румен Димитров Николов,
наследник на Михаил Мартинов Илиев, собственик на имоти № 67372.19.209, 67372.19.210
и 67372.19.211, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.19.33, и имоти № 67273.20.169 и 67372.20.170, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.20.35, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8816
100. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Михаил Рангелов Николов
и Марин Рангелов Николов, наследници на
Марин Николов Паунов, собственици на имоти № 67372.19.218 и 67372.19.219, образу вани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.19.35, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8817
101. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
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чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тодорка Лозанова Тодорова,
наследник на Тодор Донков Паунов, собственик
на имоти № 67372.19.221 и 67372.19.222, образувани от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.19.36, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8818
102. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Евгения Илиева Маркова, Юри
Емилов Стоянов, Венцислав Емилов Стоянов
и Валентина Димитрова Петрова, наследници
на Лозан Величков Цветков, собственици на
имоти № 67372.19.229, 67372.19.230 и 67372.19.231,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.19.38, намиращи се в землището на гр. Сливница, община Сливница,
Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8819
103. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Александър Михайлов Янков
и Нина Михайлова Янкова-Петрова, наследници на Янко Митров Еленков, собственици на
имоти № 67372.19.234, 67372.19.235 и 67372.19.236,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.19.39, намиращи се в землището на гр. Сливница, община Сливница,
Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8820
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104. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Божидар Христофоров
Василев, Антоанета Ценова Спасова, Венцислав
Христов Рангелов, Иванка Величкова Христова,
Румяна Николаева Тасева, Любомир Александров Николов, Елена Борисова Спасова, Георги
Богданов Младенов и Петър Борисов Спасов,
наследници на Йордан Мартинов Кръстев, собственици на имоти № 67372.19.239, 67372.19.240
и 67372.19.241, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.19.40, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8821
105. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Никола Стоянов Николов, Евелина
Кирилова Иванова, Дочка Мирчева Василева и
Валерия Мирчева Денкова, наследници на Василка и Миладин Денкови, собственици на имот
№ 67372.19.171, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.19.52, намиращ
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8822
106. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава на Бойка Петрова Петрова, наследник на
Йосиф Димитров Кацарев, собственик на имот
№ 67372.19.176, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.19.55, намиращ
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
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Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8823
107. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Станка Георгиева Павлова,
Стефан Борисов Стефанов, Горан Димитров
Данов, Димит ър Горанов Данов, А нтоанета
Николова Георгиева, Лилия Станчева Андонова-Дойчинова, Антоанета Борисова Асенова,
Юлка Свиленова Димитрова, Лиляна Добренова
Петрова, Валентина Кирилова Иванова, Борис
Радоев Гълъбов, Борислав Георгиев Соколов
и Снежана Христова Симеонова, наследници
на Трайко Манолов Татаров, собственици на
имоти № 67372.20.131, 67372.20.132 и 67372.20.133,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.20.3, и имоти № 67273.25.102,
67372.25.103 и 67372.25.112, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.25.35,
намиращи се в землището на гр. Сливница,
община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8824
108. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Красимир Георгиев Асенов, наследник на
Младен Мартинов Илиев, собственик на имоти
№ 67372.25.60 и 67372.25.61, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.25.20,
и имоти № 67273.25.113 и 67372.25.115, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.25.38, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8825
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109. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Кирилов Иванов,
наследник на Илия Йончев Маринов, собственик на имоти № 67372.20.163 и 67372.20.164,
образувани от имот по регистър към одобрен
ПУП – ПП № 67372.20.33, и имоти № 67273.25.57
и 67372.25.58, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.25.19, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8826
110. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман, Софийска област, на основание чл. 34б,
ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стилиян Йорданов Данев, наследник
на Иван Рангелов Мачоркин, собственик на
имоти № 67372.25.62 и 67372.25.63, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.25.21, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8827
111. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Симеон Стефанов Симеонов,
наследник на Стефан Симеонов Стефанов, собственик на имоти № 67372.25.71, 67372.25.72 и
67372.25.73, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 67372.25.24, намиращи се
в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
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нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8828
112. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Любомир Иванов Иванов,
Стефан Иванов Иванов и Лилия Цветанова
Омарбалиева, наследници на Георги Михалков
Георгиев, собственици на имоти № 67372.25.90,
67372.25.91 и 67372.25.92, образувани от имот по
регистър към одобрен ПУП – ПП № 67372.25.32,
намиращи се в землището на гр. Сливница,
община Сливница, Софийска област, за постановяването на Решение № 633 от 4.09.2020 г.
на Министерския съвет, с което се отчуждават
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението може да се обжалва
пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от обнародването
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8829
113. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Тома Николаев Младенов,
собственик на имоти № 67372.93.26, 67372.93.27
и 67372.93.28, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.93.20, намиращи се в землището на гр. Сливница, община
Сливница, Софийска област, за постановяването
на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8830
114. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Дейсам Абдулкарим Аббас,
собственик на имоти № 67372.93.31, 67372.93.32
и 67372.93.33, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.93.21, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
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съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8831
115. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Драгослав Николаев Драганов, наследник
на Драган Василев Маноилов, собственик на
имоти № 67372.95.180 и 67372.95.181, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.95.20, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8832
116. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Ирена Ангелова Александрова,
наследник на Добрин Михайлов Гьорев, собственик на имоти № 67372.95.187, 67372.95.188 и
67372.95.189, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП № 67372.95.23, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8833
117. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иван Стоянов Йонев
и Милена Захариева Йонева, собственик на
имоти № 67372.95.219 и 67372.95.220, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.95.35, намиращи се в землището на
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г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8834
118. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Николина Методиева Начева
и Христинка Стефанова Николова, наследници
на Петър Виденов Паунов, собственици на имот
№ 67372.95.223, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.95.44, намиращ
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8835
119. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Драганка, наследник на Йосиф
Динев Колев, собственик на имоти № 67372.95.235
и 67372.95.236, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.95.58, намиращи се в землището на гр. Сливница, община
Сливница, Софийска област, за постановяването
на Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8836
120. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Александър Василев Ковачев,
Ани Ангелова Ненкова, Георги Лозанов Лозанов,
Цветанка Василева Ковачева, Иванка Любенова
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Добрева и Йордан Борисов Георгиев, наследници на Мано Зарков Дончев, собственици на
имоти № 67372.95.284 и 67372.95.285, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.95.60, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8837
121. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Методи Илиев Арсов, наследник на Филданка Георгиева Иванова и Йорданка Георгиева Иванова,
собственик на имоти № 67372.95.269, 6737.95.270
и 67372.95.271, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.95.77, и имот
№ 67273.95.272, образуван от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.95.78, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8838
122. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Диана Павлова Маждракова и Снежанка Хинева
Манолова, наследници на Найдо Митов Тонев,
собственици на имоти № 67372.99.96, 67372.99.97
и 67372.99.98, образувани от имот по регистър
към одобрен ПУП – ПП № 67372.99.45, намиращи
се в землището на гр. Сливница, община Сливница, Софийска област, за постановяването на
Решение № 633 от 4.09.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението може да се обжалва пред
административния съд по местонахождението
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
8839
123. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на желе-
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зопътната линия София – Драгоман, участък
РП Пет ърч – Драгоман“ на територи ята на
общините Божурище, Костинброд, Сливница
и Драгоман, Софийска област, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мая Лука Борисова, наследник на Лука Смиленов Павлов, собственик на
имоти № 67372.99.99 и 67372.99.100, образувани
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.99.48, намиращи се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8840
124. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман, участък РП
Петърч – Драгоман“ на територията на общините Божурище, Костинброд, Сливница и Драгоман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Ангел Найденов Варадинов и Струма Варадинова, наследници на Варадин Ценков Станков,
собственици на имот № 67372.99.141, образуван
от имот по регистър към одобрен ПУП – ПП
№ 67372.99.82, намиращ се в землището на
г р. Сливница, община Сливница, Софийска
област, за постановяването на Решение № 633
от 4.09.2020 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8841
1. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект „Развитие на железопътен
възел София – железопътен участък София – Волуяк“ на територията на Столичната община на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Вили Йосифова
Рангелова, наследник на Йосиф Костов Иванов, собственици на имоти № 12084.2721.124 и
12084.2721.125, образувани от имот по регистър
от одобрен ПУП – ПП № 12084.2721.47, намиращи се в землището на с. Волуяк, Столична
община, област София, за постановяването на
Решение № 694 от 1.10.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8842
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2. – ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект „Развитие на железопътен възел
София – железопътен участък София – Волуяк“
на територията на Столичната община на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Павлина Григорова
Ненова, Славин Спиров Апостолов, Людмила
Славчева Апостолова и Спиро, наследници на
Гълъбина Станимирова Григорова, собственици
на имот № 12084.2736.1209, образуван от имот по
регистър от одобрен ПУП – ПП № 12084.2736.119,
намиращ се в землището на с. Волуяк, Столична
община, област София, за постановяването на
Решение № 694 от 1.10.2020 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8843
3. – ДП „Национална компания „Железопътна инфрастру кту ра“ в качеството си на
инвеститор на обект „Развитие на железопътен
възел София – железопътен участък София – Волуяк“ на територията на Столичната община на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на
Панайот Колев Попов, собственици на имот
№ 12084.2743.56, образуван от имот по регистър
от одобрен ПУП – ПП № 12084.2743.1, намиращ
се в землището на с. Волуяк, Столична община,
област София, за постановяването на Решение
№ 694 от 1.10.2020 г. на Министерския съвет,
с което се отчу ж дават имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението може
да се обжалва пред административния съд по
местонахождението на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
8844
7а. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –
София, обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент за военнослужещ
в област на висше образование 9. Сигурност
и отбрана, професионално направление 9.2.
Военно дело, за преподаване на учебните дисциплини „Теоретични основи на системата за
наблюдение във ВМС“, „Корабни системи за
боен мениджмънт“ и „Командване и управление във ВМС“ – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата
на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи
за участие в конкурса са определени със Заповед № ОX-895 от 28.10.2020 г. на министъра на
отбраната на Република България. Документи
и справки – гр. София, бул. Евлоги и Христо
Георгиеви № 82, тел.: 02/92-26-512, 02/92-26-675.
8695
12. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за доценти по професионално направление: 3.5. Обществени кому-
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никации и информационни науки (Международна
журналистика) – един, за нуждите на ФЖМК;
4.1. Физически науки (Биофизика и медицинска физика) – един, за нуждите на МФ; главни
асистенти по професионално направление: 1.3.
Педагогика на обучението по … (Методика на
обучението по новогръцки език и английски
език) – един, за нуждите на ФКНФ; 1.3. Педагогика на обучението по … (Информационни и
комуникационни технологии в обучението по
чужд език и работа в дигитална среда) – един,
за нуждите на ФКНФ; 2.1. Филология (Общо
и сравнително езикознание – унгарски и български език) – един, за нуждите на ФКНФ; 2.1.
Филология (Африкански португалоезични литератури и превод) – един, за нуждите на ФКНФ;
4.4. Науки за земята (Икономическа и социална
география) – един, за нуждите на ГГФ; 1.3. Педагогика на обучението по … (Музикален фолклор,
Методика на обучението по музика) – един, за
нуждите на ФНОИ; 2.3. Философия (Философия
на историята, Философия на религията) – един,
за нуждите на ФФ; 2.1. Филология (Антропология на българите. Български фолклор) – един,
за нуждите на ФСлФ, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите
документи е определен в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени
и заемане на академични длъжности в СУ „Св.
Климент Охридски“. Документи се подават в
ректората, Информационен център, отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар
Освободител № 15, тел. 02/9861183. Приемно
време от 15 до 17 ч.
8688
992. – Химикотехнологичният и металу ргичен университет – София, обявява конкурси
за редовни и задочни докторанти за учебната
2020/2021 година по следните научни специалности: 3.8. Икономика (Икономика и управление) – един; 4.2. Химически науки (Органична химия) – един; 4.2. Химически науки
(А на л и т и ч на х и м и я) – ед и н; 5.1. Ма ш и н но
и н женер с т во (При лож на мех а н и к а) – ед и н;
5.2. Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка
на информаци я и у правление) – двама; 5.2.
Елект ротехника, елект роника и автоматика
(Автоматизация на инженерния труд и системи
за автоматизирано проектиране) – един; 5.2.
Елект ротехника, елект роника и автоматика
(Системи с изкуствен интелект) – двама; 5.10.
Химични технологии (Технология на силикатите, свързващите вещества и труднотопимите
неметални материали) – двама; 5.10. Химични
технологии (Технология, механизация и автоматизация на целулозната и хартиената промишленост) – двама; 5.10. Химични технологии
(Х имично съпротивление на материа лите и
защита от корозия) – един; 5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) – трима; 5.10. Химични
технологии (Техника на безопасността на труда
и противопожарната техника) – един; 5.11. Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества) – един; 5.13. Общо инженерство
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(Технология за пречистване на водите) – един,
всички редовно обучение; 5.10. Химични технологии (Химична технология на влакнестите материали) – един, задочно обучение. Документи се
приемат 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ – ХТМУ, бул. Климент
Охридски № 8, сграда „А“, ет. 2, каб. № 205,
тел.: 02/81 63 136 и 02/81 63 120.
8682
941. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност главен асистент в област на висше
образование 3. Социални, стопански и правни
науки, професионално направление 3.8. Икономика, нау чна специалност – „Стокознание
(Качество на рецик лираните стоки)“ – един,
за нуждите на катедра „Стокознание“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел НИДД, стая № 503,
тел.: 052/830-813.
8690
351. – Пловдивският университет „Паисий
Х и лен дарск и“ о бя вя ва кон к у р си за а к а де мичните длъжности: професор по: област на
висше образование 1. Педагогически науки,
професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по… (Методика на обучението
по информатика и информационни технологии) – един, със срок 3 месеца; област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика) – един, със срок 2 месеца; доцент по:
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.4. Религия
и теология (Християнско изкуство) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки (Молекулярна биология) – един, със
срок 3 месеца; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика
(Теори я на вероя т ност и те и математ и ческа
статистика) – един, със срок 3 месеца; главен
асистент по: област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по информатика и информационни
технологии) – един, със срок 2 месеца; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филологи я
(Съвременен испански език) – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ректората, Пловдив, ул.
Цар Асен № 24, стая № 120, тел. 032/261 408.
8699
64. – Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, обявява
конкурс за академична длъжност доцент за цивилен служител в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Електронизация“ със
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срок за подаване на документите 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането
им в регистратурата на ВВВУ или датата на
изпращането им от пощенския клон. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса
са определени с МЗ № ОХ-926 от 19.11.2018 г. и
Заповед № РД-03-762 от 6.11.2020 г. на началника
на ВВВУ, публикувани на сайта на училището.
За контакти: GSM 0885368666.
8691
64а. – Висшето военновъздушно у чилище
„Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, обявява конкурс за академична длъжност доцент за
цивилен служител в област на висше образование
5. Технически науки, професионално направление 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация,
научна специалност „Навигация, управление и
експлоатация на въздушния транспорт“ със срок
за подаване на документите 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. За
дата на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в регистратурата на ВВВУ или датата на изпращането им
от пощенския клон. Изискванията към кандидатите за участие в конкурса са определени с МЗ
№ ОХ-926 от 19.11.2018 г. и Заповед № РД-03-762
от 6.11.2020 г. на началника на ВВВУ „Георги
Бенковски“, публикувани на сайта на училището.
За контакти: GSM 0885368666.
8692
64б. – Висшето военновъздушно у чилище
„Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, обявява конкурс за академична длъжност доцент
за цивилен служител в област на висше образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.2. Електротехника, електроника
и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация
и управление“ със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на
документите от кандидатите се счита датата
на завеждането им в регистратурата на ВВВУ
или датата на изпращането им от пощенския
клон. Изискванията към кандидатите за участие
в конкурса са определени с МЗ № ОХ-926 от
19.11.2018 г. и Заповед № РД-03-762 от 6.11.2020 г.
на началника на ВВВУ „Георги Бенковски“, публикувани на сайта на училището. За контакти:
GSM 0885368666.
8693
259. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент в професионално
направление 4.2. Х имическ и нау к и, нау чна
специалност „Химична кинетика и катализ“
за нуждите на лаборатория „Нови хетерогенни
катализатори за чиста енергия и опазване на
околната среда“. Конкурсът е със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи в канцеларията на института – София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая № 201,
тел.: 02/979 35 63 и 02/979 25 51.
8689
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6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – изменение на
план за регулация на м. Витоша ВЕЦ Симеоново, кв. 24 и 24б, район „Студентски“, в граници:
УПИ ХХVІІ-1115, 1116 и УПИ ХІV-736, 1126 от
кв. 24, УПИ ХІ-1417, 3060 от кв. 24б, и изменение на улична регулация и о.т. 9 до нова о.т. 1б.
Проектът е изложен в район „Студентски“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срок един
месец от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта чрез район
„Студентски“.
8706
10. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 464 по протокол № 21 от 8.10.2020 г. на СОС
е одобрен проект за подробен устройствен план:
проект за изменение на плана за улична регулация (ИПУР) на улица от о.т. 118 до о.т. 119 и
създаване на нова задънена улица от о.т. 118а
(нова) до о.т. 118б (нова), м. С. Лозен, район
„Панчарево“; проект за изменение на плана
за регулация (ИПР) на УПИ ІІ-1364, кв. 120,
м. С. Лозен, за създаване на нови УПИ II-1364
„за ЖС“ и УПИ XXIX-1364 „за ЖС“ и свързаното
с това ИПР на общите граници на контактни
УПИ І-1365, УПИ VІ-1361 и УПИ XXVIII-3493, кв.
120, м. С. Лозен, район „Панчарево“. Решението
и одобреният проект за подробен устройствен
план са публикувани на интернет страницата
на Столичната община – Направление „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са
изложени за запознаване в Район „Панчарево“.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се
подават в Район „Панчарево“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правно-нормативно обслужване“ на Направление „ Арх и т ек т у ра и г ра доус т ройс т во“ на
Столичната община.
8707
47. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план и
план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ: изменение
на план за регулация и застрояване (графично
оформени като ПРЗ) на м. С. Кокаляне, м. В.з.
Кокалянски ханчета, м. В.з. Кокалянски ханчета – разширение, м. В.з. Кокалянски ханчета – ІІ
разширение и м. В.з. Михово блато с показан
върху чертежите обхват и план-схеми по чл. 108,
ал. 2 от ЗУТ. Собствениците на поземлени имоти,
включени в съсобствени урегулирани поземлени
имоти, е необходимо да представят договори по
реда на чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ. При непредставяне на такива съсобствените урегулирани
поземлени имоти ще бъдат изключени от плана
за регулация и застрояване. Проектът подлежи
на обществено обсъждане и е изложен в Район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от
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ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до главния
архитект на Столичната община чрез Район
„Панчарево“.
8708
27. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че на
основание Заповед № РД-09-126 от 23.06.2020 г.
на о блас т н и я у п ра ви т ел на о блас т Бу рг ас
е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на външен водопровод, захранващ поземлени
имоти с идентификатори 57491.18.753, 57491.18.754,
57491.18.755, 57491.18.756, 57491.18.757, 57491.18.758,
57491.18.759, 57491.18.760, 57491.18.761 и 57491.18.762
по КК на гр. Поморие, м. Кошарите, землище
гр. Поморие, община Поморие, като елемент
на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за частта от
трасето, попадащо на територията на община
Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
8676
28. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
за провеждане на локална обслужваща улица
за транспортно обслужване на имоти в част от
устройствена зона 3/Смф съгласно действащ ОУП
на гр. Бургас в предвиденото разширение на кв.
Ветрен (бивша местност Под шосето, бивша
Шосе бою) и подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за
ПИ с идентификатор 07079.12.827 по К К на
гр. Бургас в устройствена зона 3/Смф, съгласно
действащ ОУП на гр. Бургас в предвиденото
разширение на кв. Ветрен (бивш имот с пл.
№ 024011, бивша местност Под шосето, бивша
Шосе бою). На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“.
8683
15. – Община Велико Търново на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение
№ 389 от протокол № 15 от 29.10.2020 г. на
Общинск и я съвет – Велико Търново, е одобрен ПУП – ПРЗ за ПИ с № 65200.126.677,
65200.126.678, 65200.126.679 по КККР на с. Самоводене с цел обединяване на трите имота в
един нов УПИ І-126.850 – „за жилищни нужди“,
включването му в регулационните граници на кв.
59, ПУП – ПРЗ за ПИ 65200.126.815 по КККР
на с. Самоводене с цел образуване на нов УПИ
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І-126.815 – „за жилищни нужди“, включването му
в регулационните граници на кв. 60, създаване
на улица с о.т. 368 – 368б – 368а – 122а и градоустройствена основа в съответствие със зона
„ниско жилищно застрояване Жм“ и идейна
схема за електрозахранване и водоснабдяване
за новообразуваните УПИ І-126.850 в кв. 59 и
УПИ І-126.815 в кв. 60 по плана на с. Самоводене.
Проектът се намира в общинската администрация, стая № 520. На основание чл. 215 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез кмета на община Велико Търново пред
Административния съд – Велико Търново.
8712
168. – Община Габрово съобщава, че на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 245
от 29.10.2020 г. на Общинския съвет – Габрово, е одо бр ен под р о б ен ус т р ойс т в ен п л а н
(ПУП) – план за регулация (ПР) за част от
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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. Решение № 245
от 29.10.2020 г. на Общинския съвет – Габрово,
може да бъде обжалвано съгласно чл. 215, ал. 4
от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Габрово, по реда на АПК.
8845
13. – Община Казанлък на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 265,
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 29.10.2020 г., протокол № 14,
е одобрен проект за изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура извън
границите на населените места и селищните
образувания за трасе на велосипедна алея от
гр. Крън до гр. Шипка, община Казанлък, засягащо следните поземлени имоти:

№ по
ред

Землище

№ на имот

Вид
територия

Начин
на трайно
ползване

Площ
Вид
на имота
собственост
(кв. м)

Площ на
сервитута
(кв. м)

1.

гр. Крън

40292.49.1

земеделска

нива

частна

7406

515

2.

гр. Крън

40292.49.2

земеделска

нива

частна

5869

104

3.

гр. Крън

40292.49.47

земеделска

нива

частна

4006

253

4.

гр. Крън

40292.49.48

земеделска

нива

частна

5001

422

5.

гр. Крън

40292.49.56

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

общинска
публична

3648

16

6.

гр. Крън

40292.49.59

земеделска

дере

общинска
публична

7768

107

7.

гр. Крън

40292.49.60

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

общинска
публична

3376

54

8.

гр. Крън

40292.50.1

земеделска

нива

частна

8102

392

9.

гр. Крън

40292.50.2

земеделска

нива

частна

9368

171

10.

гр. Крън

40292.50.3

земеделска

етерично-маслодайна култура

частна

12 000

139

11.

гр. Крън

40292.50.21

земеделска

нива

частна

6494

122

12.

гр. Крън

40292.50.31

земеделска

нива

частна

2794

64

13.

гр. Крън

40292.50.30

земеделска

нива

частна

2801

75

14.

гр. Крън

40292.50.23

земеделска

нива

частна

5202

161

15.

гр. Крън

40292.50.24

земеделска

нива

частна

2397

96

16.

гр. Крън

40292.50.25

земеделска

нива

частна

1901

127

17.

гр. Крън

40292.50.26

земеделска

нива

частна

1598

130

18.

гр. Крън

40292.50.27

земеделска

нива

частна

1601

152

19.

гр. Крън

40292.50.28

земеделска

нива

частна

1602

172

20.

гр. Крън

40292.50.29

земеделска

нива

частна

1199

166
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№ по
ред

Землище

№ на имот

Вид
територия

Начин
на трайно
ползване

Площ
Вид
на имота
собственост
(кв. м)

Площ на
сервитута
(кв. м)

21.

гр. Крън

40292.57.14

територия на
транспорта

за трасета за
вело- и мотоспорт

общинска
публична

7339

7339

22.

гр. Шипка

83199.76.29

земеделска

нива

частна

4999

30

23.

гр. Шипка

83199.76.30

земеделска

нива

частна

3000

82

24.

гр. Шипка

83199.77.655

територия на
транспорта

за трасета за
вело- и мотоспорт

общинска
публична

441

441

25.

гр. Шипка

83199.77.656

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

общинска
публична

3341

8

26.

гр. Шипка

83199.45.612

територия на
транспорта

за трасета за
вело- и мотоспорт

общинска
публична

487

31

27.

гр. Шипка

83199.45.614

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

общинска
публична

1244

8

28.

гр. Шипка

83199.82.6

земеделска

нива

частна

1503

74

29.

гр. Шипка

83199.82.719

земеделска

дере

общинска
публична

4992

43

30.

гр. Шипка

83199.82.720

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

общинска
публична

1598

12

31.

гр. Шипка

83199.86.1

земеделска

нива

частна

6108

214

32.

гр. Шипка

83199.86.2

земеделска

нива

частна

3808

106

33.

гр. Шипка

83199.86.3

земеделска

нива

частна

3096

99

34.

гр. Шипка

83199.86.4

земеделска

нива

частна

3003

105

35.

гр. Шипка

83199.86.5

земеделска

нива

частна

2596

109

36.

гр. Шипка

83199.86.6

земеделска

нива

частна

7901

163

37.

гр. Шипка

83199.86.7

земеделска

нива

частна

6399

159

38.

гр. Шипка

83199.86.8

земеделска

нива

частна

5301

190

общинска
публична

2996

11

39.

гр. Шипка

83199.86.659

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

40.

гр. Шипка

83199.86.660

територия на
транспорта

за трасета за
вело- и мотоспорт

общинска
публична

1228

1228

41.

гр. Шипка

83199.87.4

земеделска

нива

частна

9398

143

42.

гр. Шипка

83199.87.661

територия на
транспорта

за трасета за
вело- и мотоспорт

общинска
публична

207

207

43.

гр. Шипка

83199.87.662

земеделска

за селскостопански, горски, ведомствен път

общинска
публична

1160

11

8674
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22. – Община гр. Кричим, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на всички заинтересовани лица по смисъла
на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на
П У П – парцеларен п ла н на елек т роп ровод,
водопровод и канал за ПИ 39921.93.10, местност А далъка по КК на гр. Кричим, община
Кричим, с възложители: Галя Георгиева, Петранка Георгиева, Мария Георгиева и А ндон
Георгиев. Проектът е на разположение в сградата на Община Кричим, ет. 3, стая № 28. 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 до
общинската администрация Кричим.
8680
6. – Община Ловеч на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 213
от 29.10.2018 г. на Общинския съвет – Ловеч, е
одобрен проект за подробен устройствен план
– п лан-схема (П У П – ПС) на тех ни ческата
инфраструктура в границите на урбанизирани
територии за трасе на ВиК за обект „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.
Александрово, община Ловеч, по ул. Рачо Радев,
ул. Шипка, ул. Генерал Скобелев и ул. Димитър
Рашков“. В 30-дневен срок от датата на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ на
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Ловеч, чрез Общинския съвет – Ловеч.
8847
9. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за изменение на
ПУП – план-схема за обект: „Реконструкция на
главен водопровод за гр. Несебър“. Трасето на
водопровода попада последователно в следните
имоти в регулационните граници на гр. Несебър:
137,91 м в ПИ 51500.502.551 с НТП „За второстепенна улица“; 195,14 м в ПИ 51500.502.503 с
НТП „За второстепенна улица“; 201,71 м в ПИ
51500.502.504 с НТП „За второстепенна улица“;
168,88 м в ПИ 51500.502.474 с НТП „За второстепенна улица“; 209,08 м в ПИ 51500.502.458 с
НТП „За второстепенна улица“; 197,73 м в ПИ
51500.502.452 с НТП „За второстепенна улица“;
115,65 м в ПИ 51500.502.432 с НТП „За второстепенна улица“; 95,40 м в ПИ 51500.502.301 с
НТП „За второстепенна улица“; 835,35 м в ПИ
51500.502.817 с НТП „За друг вид озеленени
площи“; 3,2 м в ПИ 51500.502.292 с НТП „За
дру г вид озеленени площи“; 136,64 м в ПИ
51500.502.291 с НТП „За второстепенна улица“;
197,48 м в ПИ 51500.502.189 с НТП „За второстепенна улица“; 252,30 м в ПИ 51500.502.145
с НТП „За второстепенна улица“; 41,95 м в
ПИ 5150 0.502.57 с Н Т П „За вт орос т епен на
улица“; 9,57 м в ПИ 51500.502.59 с НТП „За
второстепенна улица“; 7,46 м в ПИ 51500.502.60
с Н Т П „За вт орос т епен на ул и ца“; 180,78 м
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в ПИ 51500.502.76 с НТП „За второстепенна
улица“; 127,80 м в ПИ 51500.502.206 с НТП
„За в т ор о с т епен н а у л и ц а“; 101, 39 м в П И
51500.502.376 с НТП „За второстепенна улица“;
13,86 м в ПИ 51500.502.416 с НТП „За второстепенна улица“ и 220,02 м в ПИ 51500.502.415
с НТП „За второстепенна улица“ по КК на
гр. Несебър. Площите с ограничение в урбанизирана територия попадат последователно
в следните имоти в регулационните граници
на гр. Несебър: 827 кв. м в ПИ 51500.502.551;
1164 кв. м в ПИ 51500.502.503; 6 кв. м в ПИ
5150 0.502 .8 02 (У П И І- 8 02 к в. 55В) с п лощ
2313 кв. м, с вид територия „Урбанизирана“, с
НТП „За друг обществен обект, комплекс“, частна собственост; 1210 кв. м в ПИ 51500.502.504;
972 кв. м в ПИ 51500.502.474; 4 кв. м в ПИ
51500.502.526; 14 кв. м в ПИ 51500.502.509 (УПИ
ХVІІ кв. 55) с площ 404 кв. м, с вид територия
„Урбанизирана“ и НТП „Ниско застрояване
(до 10 м)“, частна собственост; 4 кв. м в ПИ
51500.502.505 (УПИ ХІІІ кв. 55) с площ 381 кв. м,
с вид територия „Урбанизирана“ и НТП „Ниско
заст рояване (до 10 м)“, частна собственост;
1 кв. м в ПИ 51500.502.510; 1254 кв. м в ПИ
51500.502.458; 1186 кв. м в ПИ 51500.502.452;
694 кв. м в ПИ 51500.502.432; 575 кв. м в ПИ
5150 0.502.301; 79 к в. м в ПИ 5150 0.502.817;
77 кв. м в ПИ 51500.502.292; 761 кв. м в ПИ
51500.502.291; 1185 кв. м в ПИ 51500.502.189;
1514 кв. м в ПИ 51500.502.145; 252 кв. м в ПИ
51500.502.57; 63 кв. м в ПИ 51500.502.59; 45 кв. м
в ПИ 51500.502.60; 1084 кв. м в ПИ 51500.502.76;
767 кв. м в ПИ 51500.502.206; 599 кв. м в ПИ
51500.502.376; 81 кв. м в ПИ 51500.502.416 и
1320 кв. м в ПИ 51500.502.415 по кадастралната
карта на гр. Несебър. Проектът за изменение
на ПУ П – план-схема е изложен в сградата
н а о бщ и нс к ат а а д м и н ис т ра ц и я – Не с е б ър,
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.
8684
40. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица
по чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 235, взето с
протокол № 14 от 24.09.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, е допуснато изработването на П У П – парцеларен план за линеен
обект „Уличен водопровод и канализация по
общински път с идентификатор 56784.313.20
по КК на гр. Пловдив до УПИ 56784.313.125,
УПИ 56784.313.126, УПИ 56784.313.128 и УПИ
56784.313.129 – ж и лищ но заст рояване, местност Гуджуците, землище Пловдив-юг, община
Пловдив“. Проектът е изложен за запознаване
в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет.
V III, стая № 6. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересованите лица в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
8716
8. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ), съобщава, че с Решение
№ 338, прието с протокол № 09 от 14.10.2020 г.
на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (П У П – ПП)
за обект: Прокарване на трасе на кабел НН
0,4 kV, през имот 6447.50.34 по кадастралната
карта на с. Брестник за електрозахранване на
обект: „Заслон за ловци“, намиращ се в УПИ
50.43 – ловна хижа, м. Бабина вода по КК на
с. Брестник, с дължина на проектното трасе
143,95 м съгласно приложения ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите имоти и
обяснителна записка, изработени от лицензиран
проектант. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от съобщаването в „Държавен вестник“
пред А дминистративния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
8679
20. – Община гр. Поморие, област Бургас,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за определяне трасе на техническата инфраструктура на обект: „Изграждане на оптична
свързаност между населените места в община
Поморие“, като трасето и сервитутът ще засегнат
поземлени имоти, както следва: в землище на
с. Белодол: ПИ 27440.10.99 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.11.2 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
27440.11.3 – полск и път, общинска публична
собственост; ПИ 27440.11.4 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.12.63 – полск и п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т;
ПИ 27440.12.64 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 27440.14.135 – път IV
к лас, общ инска п убли чна собст веност; ПИ
27440.10.26 – полски път, общинска публична
собственост; в землище с. Александрово: ПИ
00271.6.246 – за полски път, общинска публична собственост; ПИ 00271.7.136 – полски път,
общинска публична собственост; в землище
с. Бата: ПИ 02810.3.207 – път IV клас, общинска
публична собственост; ПИ 02810.4.89 – полски
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т; П И
02810.5.162 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 02810.6.98 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 02810.7.283 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
02810.9.93 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 02810.12.88 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 02810.13.135 – път
I V к лас, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т;
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ПИ 02810.23.206 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 02810.23.207 – път IV
к лас, общ инска п убли чна собст веност; ПИ
02810.23.235 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 02810.26.14 – пасища, мери,
общинска публична собственост; в землище
с. Габерово: ПИ 14057.7.54 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.6.73 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
14057.6.80 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 14057.7.53 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 14057.7.55 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
14057.8.66 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 14057.9.25 – полски път, общинска публична собственост; в землище с. Горица: ПИ 16064.81.45 – път IV клас, общинска
публична собственост; в землище с. Гълъбец: ПИ
18229.1.203 – път IV клас, общинска частна собственост; ПИ 18229.9.161 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 18229.10.54 – полск и п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т;
ПИ 18229.10.55 – полски път, общинска публична собственост; в землище с. Дъбник: ПИ
24253.3.26 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 24253.3.30 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 24253.4.88 – пасища, мери, общинска публична собственост;
ПИ 24253.5.7 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ 24253.5.35 – полски път, общинска публична собственост; в землище гр. Каблешково: ПИ 35033.2.565 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 35033.3.248 – полск и п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т;
ПИ 35033.3.249 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.5.476 – полск и
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т; П И
35033.6. 510 – паси ща , мери, о бщ и нск а п у б лична собственост; ПИ 35033.6.512 – полск и
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т; П И
35033.6.521 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.6.527 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 35033.6.537 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
35033.7.418 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.423 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 35033.7.424 – полск и п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т;
ПИ 35033.7.427 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 35033.7.431 – полск и
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т; П И
35033.7.438 – полск и път, общинска п убли чн а с о б с т в ен о с т ; П И 350 33.11.1 32 – п о л с к и
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т; П И
350 33.1 2 .1 3 8 – п о л с к и п ът, о б щ и н с к а п у б лична собственост; ПИ 35033.24.28 – полски
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т; П И
35033.24.29 – полски път, общинска публична
собст веност; ПИ 35033.24.298 – д ървоп роизводителни горск и площи, общинска частна
собственост; ПИ 35033.24.308 – път IV к лас,
общинска публична собственост; в землище
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с. Косовец: ПИ 38769.2.13 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 38769.2.23 – полски път, общинска
публична собственост; в землище с. Медово: ПИ
47651.1.121 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.1.122 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 47651.4.136 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
47651.5.119 – път IV клас, общинска публична
собственост; ПИ 47651.7.122 – дървопроизводителни горски площи, общинска публична собственост; ПИ 47651.7.127 – път IV клас, общинска
публична собственост; ПИ 47651.10.75 – полск и п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т;
П И 476 51.10.9 5 – п а с и щ а , м е р и , о б щ и н с к а
публична собственост; ПИ 47651.11.149 – пасища, мери, общинска публична собственост;
ПИ 47651.13.110 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.13.111 – полски
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т; П И
47651.14.2 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 47651.14.121 – полски път, общинска
публична собственост; в землище с. Порой: ПИ
57790.8.69 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 57790.9.137 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 57790.9.386 – полск и п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т;
П И 5779 0.9. 38 7 – п а с и щ а , м е ри , о б щ и нс к а
публична собственост; ПИ 57790.80.36 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
57790.81.15 – полски път, общинска публична
с о б с т вено с т; П И 5779 0.91.15 – полск и п ът,
общинска публична собственост; в землище
с. Страцин: ПИ 69746.4.96 – дървопроизводителни горски площи, общинска частна собственост; ПИ 69746.4.100 – пасища, мери, общинска
частна собственост; ПИ 69746.4.101 – полски
п ът, о бщ и нск а п у бл и ч на с о б с т вено с т; П И
69746.10.67 – полски път, общинска публична собственост; ПИ 69746.11.80 – полски път, общинска
публична собственост; ПИ 69746.12.28 – полски път, общинска публична собственост; ПИ
69746.150.90 – път IV клас, общинска публична
собственост; ПИ 69746.150.115 – път IV клас,
общинска публична собственост. Проектът за
ПУП – ПП е изложен в сградата на Община
Поморие, ул. Солна № 5. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта до община
Поморие в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
8710
39. – Община Рудозем на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 115 от 24.09.2020 г. на
Общинския съвет – Рудозем, взето по протокол
№ 12, е одобрена устройствена план-схема на поземлени имоти с идентификатори 63207.501.213,
6 32 0 7. 5 01.1 32 , 6 32 0 7. 5 01.17 3 , 6 32 0 7. 5 01.18 7,
63207.501.122, 63207.501.128, 63207.501.174 по КК на
гр. Рудозем, за обект „Нов БКТП, кабели 20 kV
от нов БКТП до ТП „Център“ и кабели НН“
в Рудозем. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
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решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Рудозем пред Административния
съд – Смолян.
8685
11. – Община Тополовгра д на основание
ч л. 129, а л. 1 о т ЗУ Т с ъобща ва на вси ч к и
заинтересовани лица, по смисъла на чл. 131,
ал. 2, т. 1 от ЗУТ, че с Решение № 143 (т. 9) от
30.10.2020 г. на Общинския съвет – Тополовград, е одобрен изготвеният от „Диана кабел
ТВ“ – ООД – гр. Ямбол, проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън
г раниците на у рбанизираната територи я за
„Оптичен кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД,
от Тополовград до с. Орешник, община Тополовград, област Хасково“, при засегнати от
трасето на кабела имоти: ПИ № 72761.39.304 и
ПИ № 72761.39.252 по КККР на землище Тополовград, област Хасково, и ПИ № 53802.24.156
по КККР на землище с. Орешник, община Тополовград, област Хасково. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване чрез Община Тополовград пред
Административния съд – Ямбол.
8711
85. – Община Т роян, ди рек ц и я „Уст ройство на територията“, на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 247 по
протокол № 12 от 29.10.2020 г. на Общинския
съвет – Троян, е одобрен 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 кв. 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). Проектът е изложен в
сградата на Община Троян в стая № 30 от 9 до
12 ч. всеки работен ден. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението може да
бъде обжалвано чрез органа, издал акта, пред
Административния съд – Ловеч.
8713
10. – Община Трявна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 211 от
29.10.2020 г. на Общинския съвет – Трявна, е
одобрен подробен устройствен план – план за
регулация и план за застрояване за частично
изменение на застроителния и регулационен
план на гр. Трявна за част от кв. 51, 126, 134,
134б и улица с о.т. 716 – 714 – 713 – 712 – 724725-726. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУ Т
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Трявна до А дминистративни я
съд – Габрово.
8673

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

С ЪД И Л И Щ А
Кърджалийският районен съд на основание
чл. 48, ал. 1 от ГПК призовава Ирина Владимировна Шевчук, родена на 1.10.1977 г., гражданка
на Руската федерация, без регистриран в Република България адрес, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
в канцеларията на Районния съд – Кърджали,
за получаване на препис от исковата молба и
приложенията към нея по гр.д. № 743 по описа за 2020 г. на Районния съд – Кърджали, в качеството є на ответница по предявения от Гьокджан
Мехмед Халибрям от с. Болярци № 87, община
Кърджали, област Кърджали, иск за развод по
чл. 49, ал. 1 от СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8939
Районният съд – Момчилград, гражданска
колегия, призовава Асъм Гьок, гражданин на
Република Турция, с последен адрес: неизвестен,
да се яви в съда в двуседмичен срок считано от
обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ като ответник по гр.д. № 394/2020 г.,
заведено от Зинети Йълмаз Гьок по чл. 49 СК
за връчване на искова молба и приложения към
нея ведно със съобщение по чл. 131 ГПК. При
неявяване на ответника или упълномощено от
него лице в указания срок съдът ще му назначи
особен представител и делото ще се гледа при
условията на чл. 48 ГПК.
8940
Софийският районен съд, ГО, 78 състав, призовава Панайотис Гаврил Халеплис с адрес по
делото: София, ул. Найден Николов № 2, сега с
неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен
съд – бул. Цар Борис ІІІ № 54, в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
като ответник по гр.д. № 40512/2020 г., заведено
от ЗК „Лев Инс“ – АД. Ответникът да посочи
съдебен адрес за призоваване, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (стар ГПК).
8948
Софийският районен съд съобщава, че Рашид
Халед Хафазалас Аббас, роден на 1.01.1958 г. в гр.
Хартум, Судан, судански гражданин, без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република
България и с неизвестен адрес в чужбина, има
качеството на ответник по гр.д. № 14893/2020 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 80-и състав, образувано
по предявен от Нахит Мохамед Сирелхатим, ЕГН
7203096773, от София, ж.к. Сухата река, бл. 62,
вх. А, ет. 1, ап. 3, иск с правно основание чл. 49
от СК за развод поради настъпило дълбоко и
непоправимо разстройство на сключения между
тях на 11.01.2006 г. в София граждански брак, за
което е съставен акт за граждански брак № 3008
от 11.01.2006 г. на Столичната община – район
„Оборище“, като указва на същия, че в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО,
за връчване на книжата по делото. Ответникът
следва да посочи съдебен адресат в страната,
в противен случай делото ще се разгледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8949
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Софийският районен съд, 149 състав, призовава в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ Мухаммад Малак, гражданин на
Кипър, с неизвестен адрес в България, да се яви в
канцеларията на Софийския районен съд, ІІІ гражданско отделение, 149 състав, София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, за да получи препис от искова
молба и приложенията по гр.д. № 49077/2020 г.,
подадена от Себра Дамянова Райнова, с правна
квалификация чл. 49 от Семейния кодекс, както
и да подаде писмен отговор. В случай че не се
яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
8704
Софийският районен съд, 37 състав, указва
на Игнасио Хеллин Поведано, гражданин на
Испания, роден на 31.07.1995 г., че срещу него е
образувано гр.д. № 4758 по описа за 2020 г. по
искане на Светлана Стоянова Смолева, като е
длъжен в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ да се яви
в сградата на съда на адрес: София, бул. Цар
Борис ІІІ № 54, за да получи исковата молба по
делото за отговор в едномесечен срок.
8705
Районният съд – Трявна, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ Хуей-Ин Лиу, родена на 20.06.1985 г. в
гр. Тайпе, Китай, с гражданство – Китай, вписана в регистър на населението – Тайван, сега с
неизвестен адрес и без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, да се яви
в канцеларията на Районния съд – Трявна, за да
получи препис от исковата молба и приложенията
към нея по гр.д. № 227 от 2020 г., образувано по
искова молба на Георги Илиев Папасчиков, с
правно основание чл. 49, ал. 1 от СК. В случай
че не се яви, за да получи съдебните книжа в
указания срок, съдът ще є назначи особен представител при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8715
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 364/2020 г. по предявено на 9.10.2020 г.
мотивирано искане (искова молба) от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
представлявана от председателя Сотир Цацаров,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 77 550 лв.:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Паньо Георгиев Василев и
Румяна Василева Василева с цена на иска 11 200 лв.,
в това число:
– Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
Пасат 2.0, рег. № СС1205РВ, дата на първоначална регистрация 14.06.2005 г., рама № W V
WZZZ3CZ6E030184, двигател № ВКР010447; пазарна стойност към настоящия момент 4500 лв.
– Лек автомобил марка „БМВ“, модел „740 Д“,
рег. № СС8696АН, дата на първоначална регистрация 12.03.2003 г., рама № WBAGM41080DS00879,
двигател № 690142971; пазарна стойност към
настоящия момент 6700 лв.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Паньо
Георгиев Василев с цена на иска 5000 лв.:
– Сумата в размер на 5000 лв., представляваща
възстановена парична гаранция от Специализирания наказателен съд по разплащателна сметка
в левове № BG 09 СЕСВ 9790 10F0 3905 00 в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Паньо Георгиев Василев с ЕГН 7408105601.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Паньо
Георгиев Василев и Румяна Василева Василева с
цена на иска 31 500 лв., както следва:
– Сумата в размер на 29 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот в гр. Силистра, ул. Филип
Тотю № 88, а именно: поземлен имот с идентификатор № 66425.501.1927 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Силистра,
одобрени със Заповед № РД-18-66 от 2.06.2008 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес:
гр. Силистра, ул. Филип Тотю № 88, с площ
156 кв. м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско
застрояване, номер по предходен план: 3651,
квартал 166/53/, парцел 17, при съседни имоти
с идентификатори: 66425.501.8946, 66425.501.1926,
66425.501.1987, 66425.501.1928, ведно с построената
в него сграда с идентификатор № 66425.501.1927.1
със застроена площ 100 кв. м, брой етажи: 1,
с предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, заедно с мазе с площ по удостоверение
за данъчна оценка 4 кв. м.
– Сумата в размер на 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „320 Д“,
рег. № СС4828АР, дата на първоначална регистрация 24.05.2002 г., рама № WBA AS71040CH23922,
двигател № 87435056204D4.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Паньо
Георгиев Василев и Румяна Василева Василева с
цена на иска 9050 лв., както следва:
– Сумата в размер на 1050 лв., представляваща непреобразувани вноски по разплащателна
сметка в левове IBAN № BG22 STSA 9300 1505
0060 07 (стар IBAN: BG60 ТТВВ 9400 1505 0060
07) в „Банка ДСК“ – ЕАД, прехвърлена от „Експресбанк“ – А Д, с титуляр Румяна Василева
Василева.
– Сумата в размер на 8000 лв., представляваща
вноски от трети лица по разплащателна сметка
в левове IBAN № BG22 STSA 9300 1505 0060 07
(стар IBAN: BG60 ТТВВ 9400 1505 0060 07) в
„Банка ДСК“ – ЕАД, прехвърлена от „Експресбанк“ – АД, с титуляр Румяна Василева Василева.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 във връзка с чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от
Паньо Георгиев Василев и Румяна Василева Василева
с цена на иска 4300 лв., както следва:
– Сумата в размер на 4300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване на товарен автомобил марка „Форд“,
модел „Транзит“, рег. № СС9546А Р, дата на
първоначална регистрация 30.04.2007 г., рама
№ WF0XXXBDFX7D01394, двигател № 7D01394.
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Производството по делото е насрочено за разглеждане в първо открито съдебно заседание на
16.03.2021 г. от 11 ч. в Окръжния съд – Силистра.
В двумесечен срок от обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“ третите
заинтересовани лица могат да предявят своите
претенции върху имуществото.
8924
Габровск и ят окръжен съд на основание
чл. 679, а л. 3 от ТЗ призовава к редиторите
на „М ног оп р о фи л на б ол н и ца за долек у ване, п род ъ л ж и т ел но лечен ие и рех аби л и тация – Дряново“ – ЕООД – в несъстоятелност
(„М БД П Л Р – Др я нов о“ – ЕООД (н.), Е И К
107506058, да се явят в съда на 27.11.2020 г. от
11 ч. по ч.т.д. № 59/2020 г., образувано поради
постъпило искане от Националната агенция за
приходите, София, за отмяна на решение, взето
от събранието на кредиторите, проведено на
1.10.2020 г., относно определянето на окончателно възнаграждение на синдика.
8698

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Училищно настоятелство „Екип2004“ при Софийската професионална гимназия
по туризъм на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание в седалището и на адреса на управление на сдружението София, бул. Сливница
№ 182, сградата на СПГТ, на 21.12.2020 г. от 17 ч.
при следния дневен ред: 1. отчет за работата на
сдружението; 2. финансов отчет за 2020 г.; 3.
промени в УС във връзка с промени в чл. 38,
ал. 4 от ЗПУО; 4. приемане на план за дейността през 2021 г.; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
отложи с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред.
8958
10. – Управителят на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна
полза „Асоциация за европейско партньорство“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
21.12.2020 г. в 10 ч. в София, бул. Македония № 20,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. прекратяване на членство на членове на
сдружението; 3. преобразуване на сдружението в
обществена полза; 4. избор на управителен съвет
на сдружението; 5. освобождаване на управителя
на сдружението; 6. приемане на изменение в
предмета на дейност на сдружението; 7. приемане
на нов устав на сдружението в съответствие с
извършените промени; 8. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 16 от
устава на сдружението общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Материалите, свързани
с дневния ред, са на разположение на членовете на сдружението в седалището му в София,
бул. Македония № 20.
8687
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1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Аматьорска футболна лига“ – София, на основание чл. 26, ал. 2 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 19
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружение „Аматьорска футболна лига“ на
22.12.2020 г. от 16 ч. на адрес: София, ул. Цар
Иван Асен II № 26, при следния дневен ред:
1. решение за заличаване на Дойчин Николов
Щеринов от управителния орган на сдружението;
2. промени в ръководството на сдружението; 3.
решение за преобразуване на сдружение „Аматьорска фу тболна лига“ в юридическо лице
с нестопанска цел, осъществяващо дейност в
обществена полза; 4. решение за разходване на
имуществото на сдружението; 5. решение за промяна на чл. 19, ал. 3 от устава на сдружението;
6. промяна на устава на сдружението; 7. разни.
8696
17. – Уп ра ви т е л я т на „ Волейболен к л у б
Асеновец 20 09 “, Асеновг ра д, на основа н ие
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свик ва извънредно общо
събрание на 6.02.2021 г. от 18 ч. в спортна зала
„Асеновец“, Асеновград, при следния дневен
ред: 1. промяна в устава на сдружението съгласно изискванията на Закона за физическото
възпитание и спорта; 2. промяна в устава на
сдружението, касаещо начина на свикване на
общо събрание; 3. избор на управителен орган
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поради изтичане мандата на настоящи я; 4.
промяна наименованието на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
8935
295. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Пазарджик, на основание чл. 81, ал. 1
и 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно
годишно отчетно събрание в залата на Община
Пазарджик на 30 и 31.01.2021 г. от 9 ч. при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Адвокатския
съвет на Адвокатската колегия – Пазарджик,
през 2020 г.; докладчик – председателят К. Александров; 2. отчет за дейността на контролния
съвет през 2020 г.; докладчик – В. Икономов; 3.
отчет за дейността на дисциплинарния съд през
2020 г.; докладчик – Ал. Чалъков; 4. приемане на
бюджета за финансовата 2021 г.; докладчик – секретарят на САК – Ст. Бабачев; 5. приемане и
гласуване на отчетите; 6. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите от страната; 7.
разни. Поканват се всички адвокати да вземат
участие в събранието. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието се отлага
за един час по-късно и се провежда независимо
от присъстващите членове.
8928

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