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П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Закона 
за Държавна агенция „Национална сигур-
ност“, приет от 44-то Народно събрание на 
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ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
(обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 
2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 
80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 
от 2012 г., бр. 15, 30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 
от 2014 г., бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 
103 и 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 7 

и 27 от 2018 г.) 

§ 1. В чл. 4, ал. 1 т. 12 се изменя така:
„12. международна търговия с оръжия и 

изделия или технологии с двойна употреба, 
както и производство, съхранение, разпрост-
ранение и използване на оръжия за масово 
унищожение;“.

§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавна агенция „Национална сигур-

ност“ е орган по криптографска сигурност на 
класифицираната информация в Република 
България.“

2. Създават се нови ал. 2 – 4:
„(2) Агенцията осъществява оперативен 

контрол на националния радиочестотен 
спектър.

(3) Агенцията придобива, систематизира и 
обработва информация от чужди източници 
в интерес на националната сигурност.

(4) Агенцията организира и осъществява 
комуникациите на Република България със 
задграничните є представителства, с изклю-
чение на комуникациите със задграничните 
представителства, осъществявани от Държавна 
агенция „Разузнаване“ по Закона за Държавна 
агенция „Разузнаване“.“

3. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Агенцията осъществява функциите на 

орган по акредитиране на сигурността на ав-
томатизираните информационни системи или 
мрежи, в които се създава, обработва, съхра-
нява и пренася класифицирана ин формация.

(6) Агенцията осъществява пряк контрол 
на организацията на физическата и на ин-
формационната защита на стратегическите 
обекти и дейности, които са от значение за 
националната сигурност.“

4. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съот-
ветно ал. 7, 8 и 9.

§ 3. В чл. 6а ал. 3 и 4 се отменят. 
§ 4. Създава се чл. 35а:
„Чл. 35а. Агенцията може да откаже пре-

доставяне на информация за свои служители 
на прикритие и за лица, които є сътрудничат 
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или са є сътрудничили, за да се гарантира за-
щитата на интересите, способите и средствата 
за придобиване на информация.“

§ 5. Създава се чл. 40а:
„Чл. 40а. (1) Държавна агенция „Нацио-

нална сигурност“ осъществява контролна 
дейност по отношение на организацията на 
физическата и на информационната защита на 
стратегическите обекти и дейности, които са 
от значение за националната сигурност. Кон-
тролът на физическата защита обхваща 
мерките за сигурност и режима на достъп 
до стратегическите зони в стратегическите 
обекти и зоните, свързани с изпълнението на 
стратегическите дейности.

(2) Контролът по ал. 1 се осъществява чрез 
планови или инцидентни проверки по ред, оп-
ределен с правилника за прилагане на закона.

(3) Предписанията, давани при извършване 
на проверките по ал. 2 във връзка с организа-
цията на физическата и на информационната 
защита, са задължителни за ръководителите 
на стратегическите обекти, за възлагащите 
и за извършващите стратегически дейности.

(4) Условията и редът за определяне на 
мерките за защита на информационните и 
комуникационните системи на стратегиче-
ските обекти от значение за националната 
сигурност и за осъществяването на контрол се 
определят с наредба на Министерския съвет.“

§ 6. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 6, ал. 1“ 

се заменят с „чл. 6, ал. 1 – 5“;
б) в т. 2 думите „извършва акредитация 

и издава сертификат за сигурност на авто-
матизираните информационни системи или 
мрежи, използвани за работа с класифицирана 
информация“ се заменят с „извършва акреди-
тиране на автоматизираните информационни 
системи или мрежи, в които се създава, об-
работва, съхранява и пренася класифицирана 
информация“;

в) точка 3 се изменя така:
„3. организира комуникационните систе-

ми и осъществява обмена на информация и 
криптографската сигурност на обменяната 
информация между Република България и 
задграничните є представителства, като осигу-
рява необходимия персонал във ведомствените 
звена и в задграничните представителства, с 
изключение на комуникациите и обмена на 
информация, осъществявани от Държавна 
агенция „Разузнаване“ по Закона за Държавна 
агенция „Разузнаване“.“

2. В ал. 2 думите „дипломатическите и 
консулските“ се заменят със „задграничните“.

§ 7. В чл. 42а се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „и данни на екипажа на въздухопла-
вателните средства“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Националното звено извършва оценка 

на пътниците и екипажа преди обявеното 
време за тяхното пристигане или заминаване 
и предоставя данните по ал. 1 на органите 
по чл. 42е, 42ж, 42л и 42м2 съгласно функци-
оналната им компетентност за извършване 
на последваща проверка за установяване на 
съпричастност в престъпления по ал. 3.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се из-
меня така:

„(3) Получените данни по ал. 1 се обра-
ботват само за целите на предотвратяването, 
разкриването, разследването и наказателното 
преследване на престъпления по чл. 95 – 107, 
чл. 108а, чл. 109, чл. 110, ал. 1, предложение 
шесто и ал. 2, чл. 115, чл. 116, чл. 128, чл. 131, 
ал. 1, предложение първо и ал. 2, т. 1, чл. 142, 
чл. 142а, чл. 143а, чл. 152, чл. 154а, чл. 155, 
ал. 5, т. 1 и 2, чл. 155б, чл. 155в, чл. 156, 
ал. 2 и 3, чл. 157, ал. 2 и 5, чл. 158а, чл. 159, 
ал. 3, 4 и 5, чл. 159а – 159г, чл. 162, ал. 3 и 4, 
чл. 169г, ал. 1 и 2, чл. 172а, ал. 3 и 4, чл. 195, 
ал. 1, т. 11, чл. 199, ал. 1, т. 2 и 5 и ал. 2, т. 3, 
чл. 208, ал. 5, чл. 209, ал. 1 и 2, чл. 210, ал. 1, 
чл. 211, чл. 212, ал. 1 – 5, чл. 212а, чл. 212б, 
ал. 1, т. 1 – 3, чл. 213, чл. 216, ал. 5, чл. 235, 
ал. 4, чл. 242, ал. 1 – 4, чл. 243 – 244а, чл. 248а, 
ал. 2 и 5, чл. 253, чл. 253б, чл. 254б, чл. 256, 
ал. 2, чл. 278а, ал. 3 и 4, чл. 278в, ал. 2, чл. 278г, 
ал. 2, чл. 278д, чл. 280, чл. 281, ал. 1 и 2, 
чл. 301 – 305, чл. 307, чл. 308, ал. 2 и 3, чл. 319а, 
ал. 5, чл. 319б, ал. 2 – 5, чл. 319в, чл. 319г, 
чл. 319д, ал. 3, чл. 320, ал. 2, чл. 321, чл. 321а, 
ал. 1, чл. 330, чл. 333, чл. 337, ал. 1 – 4, чл. 339, 
чл. 341б, чл. 346, ал. 6, чл. 352, чл. 353а – 353в, 
чл. 353г, ал. 1 и 2, чл. 353д, ал. 1 – 4, чл. 353е, 
ал. 1, чл. 354а, ал. 1 – 4, чл. 354в, ал. 2 и 3, 
чл. 356б, ал. 2, чл. 407 – 412 и чл. 414 – 419 от 
Наказателния кодекс.“

4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 8. В чл. 42б се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „резервационни 

данни на пътниците“ се добавя „и данни на 
екипажа“.

2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4:
„(3) Данните на екипажа са данните по 

ал. 2, т. 18.
(4) В случай на съвместно използване на 

кодове при полети от един или повече въз-
душни превозвачи задължението за преда-
ване на резервационни данни на пътниците 
за всички пътници от полета и данните на 
екипажа е на въздушния превозвач, който 
го извършва.“
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея 
след думите „информират пътниците“ се 
добавя „и екипажа“ и след думите „ал. 2“ се 
добавя „и 3“.

§ 9. В чл. 42в се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „ал. 2 към“ се заменят 
с „ал. 2 и 3 в“ и думите „Международната 
организация за гражданско въздухоплаване“ 
се заменят с „Европейската комисия“.

2. В ал. 2 след думите „ал. 2“ се добавя 
„и 3“.

3. В ал. 3 след думите „данни на пътниците“ 
се добавя „и данните на екипажа“.

4. В ал. 4 след думите „ал. 2“ се добавя „и 
3“, а накрая се поставя запетая и се добавя 
„включително съответните резервни копия“.

§ 10. Член 42г се изменя така:
„Чл. 42г. (1) Резервационните данни на път-

ниците се предават на Националното звено:
1. 48 часа преди обявеното време за изли-

тане – за въздушни превозвачи, осъществява-
щи редовни полети, 24 часа преди обявеното 
време за излитане – за въздушни превозвачи, 
осъществяващи нередовни полети;

2. непосредствено преди полета.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 въздушните 

превозвачи могат да предават само актуали-
зираните данни по ал. 1, т. 1.

(3) Данните за екипажа се предават на 
Националното звено непосредствено преди 
полета.

(4) При наличие на данни за конкретна и 
реална заплаха от извършване на престъп-
ление, посочено в чл. 42а, ал. 3, въздушните 
превозвачи предават резервационните дан-
ни на пътниците и данните на екипажа по 
искане и в срокове, определени от Нацио-
налното звено.“

§ 11. В чл. 42д се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 12. В чл. 42е се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „т. 18“ се добавя 

„и ал. 3“ и след думите „Министерството на 
вътрешните работи“ се добавя „и на Агенция 
„Митници“.

2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата 
„критерии“ се добавя „и от съпоставяне с 
информационни фондове по чл. 42д, ал. 1“, 
след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“, а думата 
„структури“ се заменя с „органи“.

3. В ал. 4 думата „структурите“ се заменя 
с „компетентните органи“.

§ 13. В чл. 42ж се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 в текста преди т. 1 след думите 
„ал. 2“ се добавя „и 3“, а думата „структури“ 
се заменя с „органи“.

2. В ал. 2 след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“.

3. В ал. 3 след думите „чл. 42б, ал. 2“ се 
добавя „и 3“, а думите „чл. 42а, ал. 2“ се за-
менят с „чл. 42а, ал. 3“.

4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Искането по ал. 2 се подписва от компе-

тентен орган по ал. 1, т. 1 или от ръководителя 
на съответния орган по ал. 1, т. 2 – 7, или от 
оправомощено от него длъжностно лице и се 
изпраща по електронен път или на хартиен 
носител до Националното звено.“

5. В ал. 5 думата „непосредствена“ се заменя 
с „конкретна и реална“ и думите „ал. 2“ се 
заменят с „ал. 3“.

6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При невъзможност данни по чл. 42б, 

ал. 2 и 3 или резултати от тяхното обработване 
да се предоставят в посочения в искането срок 
Националното звено незабавно уведомява ор-
гана по ал. 1, като посочва причините за това.“

7. В ал. 7 след думите „ал. 2“ се добавя „и 
3“, а думата „структурата“ се заменя с „органа“.

§ 14. Създава се чл. 42ж1:
„Чл. 42ж1. (1) Решението на компетентните 

органи по чл. 42е и 42ж за предприемане на 
мерки спрямо конкретно лице, което може да 
има правни или други съществени последици 
за него, не може да се основава единствено на 
резултата от автоматизираното обработване на 
данните по чл. 42б, ал. 2 и 3. Всяко съвпадение 
вследствие на автоматизирано обработване 
на данни по чл. 42б, ал. 2 и 3 се преглежда 
поотделно по неавтоматизиран начин.

(2) Компетентните органи по чл. 42е и 42ж 
не може да вземат решения за предприемане 
на мерки спрямо конкретно лице, основани на 
расата или етническия произход на лицето, на 
неговите политически мнения, религия или 
философски убеждения, членство в профсъюзи, 
здравословно състояние, сексуален живот или 
сексуална ориентация.

(3) Данните по чл. 42б, ал. 2 и 3 и резул-
татите от тяхното обработване могат да се 
обработват допълнително от компетентните 
органи по чл. 42е и 42ж само за целите, пред-
видени в чл. 42а, освен в случаите, в които 
специален закон предвижда друго.“

§ 15. Член 42з се изменя така:
„Чл. 42з. (1) След изтичането на 6 месеца 

от предаването на резервационните данни 
на пътниците и на данните на екипажа от 
въздушните превозвачи Националното звено 
деперсонализира чрез прикриване данните по 
чл. 42б, ал. 2, т. 4, 5, 6, 8, 12, 17 и 18 и ал. 3. 

(2) Резервационните данни на пътниците 
и данните на екипажа се съхраняват от На-
ционалното звено за срок 5 години от датата 
на тяхното получаване.

(3) След деперсонализирането разкриване 
на пълните данни по ал. 1 може да се направи: 

1. в случаите на конкретна и реална заплаха 
от извършване на престъпление, посочено в 
чл. 42а, ал. 3, или
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2. за нуждите на конкретно наказателно 
производство за престъпление, посочено в 
чл. 42а, ал. 3.

(4) В случаите по ал. 3, т. 1 се изготвя мо-
тивирано писмено искане от ръководител на 
компетентен орган по чл. 42е и чл. 42ж, ал. 1, 
т. 2 – 7 или оправомощено от него длъжностно 
лице до председателя на Държавна агенция 
„Национална сигурност“ или оправомощен 
от него заместник-председател на агенцията.

(5) В случаите по ал. 3, т. 2 разкриването 
на пълните данни по ал. 1 се извършва въз 
основа на писмено искане на съда в съдебното 
производство или на наблюдаващия прокурор 
в досъдебното производство при условията и 
по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.

(6) Разкриването на пълните данни по ал. 1 
се извършва въз основа на разрешение от ор-
гана по ал. 4, което се издава незабавно след 
получаването на мотивираното писмено искане 
по ал. 4 или на писменото искане по ал. 5.

(7) При неотложност в случаите по ал. 3, 
т. 1 разкриване на пълните данни по ал. 1 се 
извършва и без разрешение на председателя 
на Държавна агенция „Национална сигурност“ 
или оправомощения от него заместник-пред-
седател на агенцията след разпореждане на 
ръководителя на Националното звено.

(8) В случаите по ал. 7 органите по чл. 42е 
и чл. 42ж, ал. 1, т. 2 – 7 унищожават получе-
ните данни незабавно, ако в срок от 24 часа 
не бъде дадено разрешение от председателя на 
Държавна агенция „Национална сигурност“ 
или оправомощения от него заместник-пред-
седател на агенцията.

(9) За разкриването на данните при усло-
вията и по реда на ал. 3 и 7 се информира 
длъжностното лице по защита на данните по 
чл. 42н, ал. 3.

(10) След изтичането на срока по ал. 2 
резервационните данни на пътниците и дан-
ните на екипажа, включително съответните 
резервни копия и архиви, се заличават.

(11) Когато при автоматизираното обработ-
ване на резервационните данни на пътниците 
и на данните на екипажа и след преглежда-
нето им поотделно по неавтоматизиран на-
чин се установи съвпадение, резултатите от 
обработването се съхраняват до предаването 
им на компетентните органи по чл. 42е и на 
националните звена на държавите – членки 
на Европейския съюз.

(12) Когато при автоматизираното обработ-
ване на резервационните данни на пътниците 
и на данните на екипажа и след преглежда-
нето им поотделно по неавтоматизиран на-
чин не се установи съвпадение, резултатите 
от обработването могат да се съхраняват в 
срока по ал. 2 с цел да се избегнат бъдещи 
недействителни съвпадения.“

§ 16. В чл. 42и се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 думата „Структурите“ се заменя с 
„Компетентните органи“, след думите „ал. 2“ 
се добавя „и 3“ и се създават изречения второ 
и трето: „След изтичане на срока за съхра-
нение получените резервационни данни и 
данни на екипажа се унищожават, съответ-
но заличават. Получените и обработените 
резервационни данни и данни на екипажа, 
които не са използвани за целите по чл. 42а, 
ал. 3, се унищожават, съответно заличават, 
преди изтичане на срока по изречение първо, 
от комисия, определена от ръководителя на 
съответния компетентен орган, за което се 
уведомява Националното звено.“

2. В ал. 2 след думите „ал. 2, т. 18“ се добавя 
„и ал. 3“ и след думите „Министерството на 
вътрешните работи“ се добавя „и на Агенция 
„Митници“.

§ 17. Член 42л се изменя така:
„Чл. 42л. (1) Националното звено по своя 

преценка предоставя получени по чл. 42а, 
ал. 1 резервационни данни на идентифицирани 
при съпоставяне или по критерии пътници 
и/или резултати от тяхното обработване на 
националните звена на държавите – членки 
на Европейския съюз.

(2) Националното звено може да предоставя 
на националните звена на държавите – членки 
на Европейския съюз, и други съхранявани 
от него резервационни данни, които не са 
деперсонализирани чрез прикриване, както 
и резултати от тяхното обработване.

(3) Данните по ал. 2 се предоставят в най-
кратък срок въз основа на мотивирано искане, 
в което са посочени данни по чл. 42б, ал. 2.

(4) В случай че резервационните данни са 
деперсонализирани чрез прикриване, същите 
се предоставят след разрешение на органа по 
чл. 42з, ал. 4 и за целите на предотвратяването, 
разкриването, разследването и наказателното 
преследване на престъпленията, посочени в 
чл. 42а, ал. 3.

(5) Националното звено може да поиска ре-
зервационни данни на пътниците и/или резул-
тати от тяхното обработване от националните 
звена на държавите – членки на Европейския 
съюз, по искане на компетентните органи по 
чл. 42е и 42ж. Националното звено предоставя 
получените данни на компетентните органи 
по чл. 42е и 42ж след извършена проверка по 
неавтоматизиран начин.

(6) В случаите по ал. 5 Националното зве-
но отправя мотивирано писмено искане до 
националните звена на държавите – членки 
на Европейския съюз.

(7) В неотложни случаи компетентните 
органи по чл. 42е и 42ж могат да поискат 
резервационни данни на пътниците от на-
ционално звено на държава – членка на Ев-
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ропейския съюз, въз основа на мотивирано 
писмено искане, копие от което се предоставя 
на Националното звено.

(8) В случай на конкретна и реална заплаха 
от извършване на престъпление, посочено в 
чл. 42а, ал. 3, Националното звено може да 
поиска:

1. резервационни данни на пътниците от 
въздушните превозвачи по искане на нацио-
нално звено на държава – членка на Евро-
пейския съюз;

2. от национално звено на държава – членка 
на Европейския съюз, да му набави такива 
данни от въздушни превозвачи.“

§ 18. Член 42м се изменя така:
„Чл. 42м. (1) Националното звено може да 

предоставя резервационни данни на пътници-
те и/или резултати от тяхното обработване 
и на компетентни органи на трети държави 
въз основа на оценка на всеки конкретен 
случай и ако са налице едновременно след-
ните условия:

1. това е необходимо за предотвратяването, 
разкриването, разследването и наказателното 
преследване на престъпленията, посочени в 
чл. 42а, ал. 3;

2. получателят е компетентен да осъщест-
вява дейности по т. 1;

3. получателят осигурява адекватно ниво на 
защита за планираното обработване на данни;

4. получателят даде съгласие да не предос-
тавя данните на друга трета държава, освен 
ако същите са необходими за предотвратя-
ване, разкриване, разследване и наказателно 
преследване на престъпленията, посочени в 
чл. 42а, ал. 3, и е получено предварително 
съгласие за предаването им от страна на 
Националното звено.

(2) Преценката на адекватността на нивото 
на защита на личните данни се извършва от 
Комисията за защита на личните данни в 
съответствие с приложимото законодателство 
в областта на личните данни. 

(3) Извън случаите по чл. 42л предоставя-
нето на резервационни данни на пътниците 
и/или резултати от тяхното обработване на 
компетентни органи на държава – членка на 
Европейския съюз, се извършва при спазване 
на условията по ал. 1, т. 1 и 2 само в неот-
ложни случаи.

(4) Предоставянето на данните в случаите 
по ал. 1 и 3 се извършва въз основа на мо-
тивирано искане на компетентния орган на 
третата държава, отправено чрез съответния 
национален компетентен орган по чл. 42е и 
42ж при спазване на реда по чл. 42ж.

(5) В случай че данните по ал. 1 и 3 са 
деперсонализирани чрез прикриване, същите 
се предоставят след разрешение на органа по 
чл. 42з, ал. 4 и за целите на предотвратяването, 

разкриването, разследването и наказателното 
преследване на престъпленията, посочени в 
чл. 42а, ал. 3.“

§ 19. Създава се чл. 42м1:
„Чл. 42м1. (1) Националното звено може да 

предоставя резервационни данни на пътници-
те и/или резултати от тяхното обработване, 
получени по реда на чл. 42л, ал. 5 и 8, на 
компетентни органи на трети държави по 
тяхно писмено искане въз основа на оценка 
на всеки конкретен случай и ако са налице 
едновременно следните условия:

1. това е необходимо за предотвратяването, 
разкриването, разследването и наказателното 
преследване на престъпленията, посочени в 
чл. 42а, ал. 3;

2. получателят е компетентен да осъщест-
вява дейности по т. 1;

3. получателят осигурява адекватно ниво 
на защита за планираното обработване на 
данни;

4. държавата – членка на Европейския 
съюз, предоставила данните, е дала съгласието 
си за предоставянето им на трета държава.

(2) Алинея 1, т. 4 не се прилага в случай 
на конкретна и реална заплаха от извършване 
на престъпление, посочено в чл. 42а, ал. 3, 
когато не може да бъде получено своевременно 
предварително съгласие за предоставянето 
на данните.

(3) В случаите по ал. 2 компетентният да 
даде съгласие за предоставяне на данните 
орган се уведомява незабавно.

(4) За предоставянето на данните по реда на 
ал. 1 и 2 незабавно се уведомява длъжностното 
лице по защита на данните по чл. 42н, ал. 3.“

§ 20. Създават се чл. 42м2 и 42м3:
„Чл. 42м2. (1) Националното звено може да 

предоставя резервационни данни на пътниците 
и/или резултати от тяхното обработване на 
Агенцията на Европейския съюз за сътрудни-
чество в областта на правоприлагането (Ев-
ропол) в рамките на нейната компетентност 
и за изпълнение на нейните задачи.

(2) Данните по ал. 1 се предоставят въз 
основа на мотивирано искане, подадено от 
Европол чрез мрежовото приложение за за-
щитен обмен на информация (SIENA).

(3) Искането по ал. 2 може да бъде подадено, 
когато това е необходимо с цел подпомагане и 
засилване на действията на държавите – член-
ки на Европейския съюз, за предотвратяване, 
разкриване, разследване и наказателно пре-
следване на престъпления, посочени в чл. 42а, 
ал. 3, и доколкото тези престъпления попадат 
в компетентността на Европол.

(4) В искането по ал. 2 се посочват осно-
ванията, поради които се смята, че предава-
нето на резервационните данни на пътниците  
и/или резултатите от тяхното обработване ще 
допринесе съществено за предотвратяването, 
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разкриването, разследването и наказателното 
преследване на престъпления, посочени в 
чл. 42а, ал. 3.

(5) Обменът на информация по ал. 1 се 
извършва чрез SIENA и на езика, приложим 
за SIENA.

Чл. 42м3. Държавна агенция „Национална 
сигурност“ води регистри на получените дан-
ни по чл. 42б, ал. 2 и 3, на предоставените 
данни, на заличаването им, на осъществения 
достъп, на писмените искания по чл. 42ж, 
ал. 2, чл. 42з, ал. 4 и 5, чл. 42л, ал. 3, 6, 7 и 
8, чл. 42м, ал. 4, чл. 42м1, ал. 1 и чл. 42м2, 
ал. 2, на разрешенията по чл. 42з, ал. 6 и 8 и 
на разпорежданията по чл. 42з, ал. 7.“

§ 21. В чл. 42н се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „ал. 2“ се добавя „и 3“,  
а думата „структури“ се заменя с „органи“.

2. В ал. 2 след думите „данни на пътниците“ 
се добавя „и данните на екипажа“, а думата 
„структури“ се заменя с „органи“.

3. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Председателят на Държавна агенция 

„Национална сигурност“ определя длъж-
ностно лице по защита на данните, което 
отговаря за наблюдението на обработването 
на резервационни данни на пътниците и на 
данни за екипажа, както и за прилагането на 
съответните гаранции за защита на личните 
данни, обработвани от Националното звено. 

(4) Функциите, задачите и правомощията 
на длъжностното лице по защита на данните 
се уреждат с правилника за прилагане на 
закона, като се гарантира ефективното им и 
независимо изпълнение.

(5) Физическото лице, за което се отнасят 
данните, има правото да се свързва с длъж-
ностното лице по защита на данните като 
звено за контакт по въпросите, свързани с 
обработването на резервационните данни на 
пътниците и на данните на екипажа, които 
се отнасят за него.“

§ 22. В чл. 42о, ал. 1 след думите „ал. 2“ 
се добавя „и 3“.

§ 23. В глава шеста „а“ се създава чл. 42п:
„Чл. 42п. Националното звено предава на 

Европейската комисия статистическа инфор-
мация на годишна основа относно:

1. общия брой на пътниците, чиито резер-
вационни данни са получени от въздушните 
превозвачи и са предоставени на компетентни-
те органи по чл. 42е и 42ж, на компетентните 
органи на други държави и на Европол през 
предходната година;

2. общия брой на пътниците, за чиито ре-
зервационни данни са установени съвпадения 
по предварително определени критерии и от 
съпоставяне с информационни фондове по 
чл. 42д, ал. 1.“

§ 24. В чл. 43 се създава ал. 7:
„(7) Актовете на председателя на агенци-

ята за подбора на кандидати за служители, 
за приемане на служители, както и за про-
мяна или прекратяване на прикриващите 
отношения със служители не подлежат на 
обжалване.“

§ 25. В чл. 53, ал. 6 след думите „се изис-
ква“ се добавя „само“.

§ 26. В чл. 54 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Конкурсът за постъпване на държавна 

служба се обявява със заповед на председа-
теля на агенцията или на оправомощено от 
него длъжностно лице, в която се определя и 
срокът за провеждане на конкурса.“

2. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Конкурс за назначаване на държавна 

служба в агенцията не се провежда за лица, 
които са държавни служители в Министер-
ството на вътрешните работи, в Министер-
ството на отбраната, в службите за сигурност, 
както и в службите за обществен ред, ако 
отговарят на изискванията за постъпване на 
държавна служба в агенцията и след писме-
но съгласие на председателя на агенцията и 
ръководителя на съответното министерство 
или служба.“

3. Създава се нова ал. 9:
„(9) Конкурс за назначаване на държавна 

служба в агенцията не се провежда за лица, 
които са държавни служители, назначени 
с конкурс по реда на Закона за държавния 
служител в други ведомства, ако отговарят 
на изискванията за заемане на съответната 
длъжност в Държавна агенция „Национална 
сигурност“, след писмено съгласие на пред-
седателя на агенцията и ръководителя на 
съответното ведомство.“

4. Досегашната ал. 9 става ал. 10.
§ 27. В чл. 63, ал. 1 след думите „по-висока“ 

се добавя „по вид“.
§ 28. В чл. 93, ал. 2 накрая се поставя 

запетая и се добавя „както и в случаите по 
чл. 94, ал. 2“.

§ 29. В чл. 97 ал. 3 се изменя така:
„(3) Дисциплинарните наказания, с из-

ключение на уволнението, могат да бъдат 
предсрочно заличени, ако е изтекъл най-мал-
ко половината от срока по ал. 1 считано от 
датата на връчване на заповедта за налагане 
на наказанието и държавният служител не 
е извършил други нарушения на служебната 
дисциплина.“

§ 30. В чл. 99 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 се създава т. 4:
„4. когато му бъде отнет или му бъде 

отказан достъп до класифицирана информа-
ция, ако заеманата длъжност изисква такъв, 
до влизането в сила или до отменянето на 
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акта, с който е отнет или отказан достъпът 
до класифицирана информация; в този случай 
отстраняването се извършва от председателя 
на агенцията.“

2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато актът, с който е отнет или от-

казан достъп до класифицирана информация, 
бъде отменен, на временно отстранения от 
длъжност служител се изплаща възнаграж-
дение за периода на временното отстраня-
ване. За възстановяването на длъжност и 
изплащането на дължимото възнаграждение 
се издава писмена заповед от председателя 
на агенцията.“

§ 31. В чл. 110 ал. 5 се изменя така:
„(5) При следващо назначаване на държавна 

служба в агенцията на държавните служители 
се присъжда ранг, определен в заповедта за 
назначаване.“

§ 32. В чл. 125в, ал. 1 думите „т. 11 или 13“ 
се заменят с „т. 11, 13 или 14“. 

§ 33. Член 133 се изменя така:
„Чл. 133. (1) За неизпълнение на задъл-

женията по този закон и по подзаконовите 
нормативни актове за неговото прилагане на 
виновните лица се налага глоба, съответно 
имуществена санкция, в размер от 500 до 
1000 лв.

(2) Ръководител на стратегически обект, 
възлагащ или извършващ стратегическа 
дейност, който не изпълни задължително 
предписание по чл. 40а, ал. 3, се наказва с 
глоба, съответно с имуществена санкция, в 
размер от 100 до 500 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 или 2 е 
извършено повторно, се налага глоба, съот-
ветно имуществена санкция, в двоен размер.“

§ 34. В чл. 134а се правят следните изме-
нения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Въздушен превозвач, който не пре-

достави на Националното звено данните по 
чл. 42б, ал. 2, т. 18 и ал. 3, се наказва с глоба, 
съответно с имуществена санкция, в размер 
от 6000 до 10 000 лв.

(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на 
въздушен превозвач, който:

1. предостави на Националното звено не-
пълни или неточни данни по чл. 42б, ал. 2, 
т. 18 и ал. 3;

2. предостави на Националното звено 
данните по чл. 42б, ал. 2, т. 18 и ал. 3 след 
изтичането на сроковете по чл. 42г;

3. предостави на Националното звено 
данните по чл. 42б, ал. 2, т. 18 и ал. 3 във 
формати или по начини, различни от посо-
чените в чл. 42в, ал. 1, или в нарушение на 
чл. 42в, ал. 2.“

2. В ал. 3 думите „т. 18“ се заменят с 
„т. 1 – 17 и 19“, а числото „6000“ се заменя 
с „3000“.

3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Въздушен превозвач, който не изпълни 

задължението си по чл. 42в, ал. 2 по отноше-
ние на данните по чл. 42б, ал. 2, т. 1 – 17 и 19, 
се наказва с глоба, съответно с имуществена 
санкция, в размер от 3000 до 8000 лв.“

4. В ал. 5 и 6 думите „ал. 2“ се заменят с 
„ал. 2, т. 1 – 17 и 19“.

5. В ал. 8 думите „ал. 1 – 6“ се заменят с 
„ал. 1 – 7“.

§ 35. В § 1 от допълнителната разпоредба 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точки 12 и 13 се изменят така:
„12. „Деперсонализиране чрез прикриване 

на данните“ е действие по прикриване от полз-
вателя на елементи от данните, които могат 
да послужат за идентифициране на субекта 
на данните, без те да се заличават.

13. „Въздушен превозвач“ е лице с валиден 
оперативен лиценз или равностоен документ, 
който позволява извършването на превози на 
пътници по въздух.“

2. Създават се т. 14, 15, 16 и 17:
„14. „Резервационни данни на пътниците“ 

са запис на изискванията за пътуването на 
всеки пътник, в който се съдържа цялата 
информация, необходима за обработване и 
контролиране на резервацията от въздушните 
превозвачи, извършващи резервацията, и от 
участващите въздушни превозвачи, за всяко 
пътуване, резервирано от пътник или от негово 
име, без значение дали данните се съдържат 
в система за резервации, система за контрол 
на излитанията или в сходни системи със 
същите функционални възможности.

15. „Пътник“ е лице, включително прех-
върлящите се или транзитно преминаващите 
пътници, с изключение на членовете на еки-
пажа, което се превозва или ще се превозва 
с въздухоплавателно средство със съгласието 
на въздушния превозвач, като това съгласие 
се доказва с регистрирането на посоченото 
лице в списъка на пътниците.

16. „Система за резервации“ е вътрешната 
система на въздушния превозвач, в която се 
събират резервационни данни на пътниците 
за целите на обработването на резервациите.

17. „Държава – членка на Европейския съюз“  
е държава – членка на Европейския съюз, с 
изключение на Дания.“

Допълнителна разпоредба
§ 36. Този закон въвежда изискванията 

на Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 
относно използването на резервационни 
данни на пътниците с цел предотвратява-
не, разкриване, разследване и наказателно 
преследване на терористични престъпления 
и тежки престъпления (ОВ, L 119/132 от 
4 май 2016 г.).
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Преходни и заключителни разпоредби

§ 37. Обявените до влизането в сила на този 
закон конкурси за постъпване на държавна 
служба в Държавна агенция „Национална 
сигурност“ се довършват по досегашния ред.

§ 38. В Закона за гражданското въздухопла-
ване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 
от 1990 г., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г., 
бр. 12 от 2000 г., бр. 34 и 111 от 2001 г., бр. 52 
и 70 от 2004 г., бр. 88 и 102 от 2005 г., бр. 30, 
36, 37, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41 и 109 от 
2007 г., бр. 36, 66 и 67 от 2008 г., бр. 35, 47, 
82 и 102 от 2009 г., бр. 63, 73 и 94 от 2010 г., 
бр. 41, 81 и 99 от 2011 г., бр. 38, 60 и 82 от 
2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 12, 53 и 98 
от 2014 г., бр. 28 и 89 от 2015 г., бр. 15 и 95 
от 2016 г. и бр. 58 и 96 от 2017 г.) в § 3 от 
допълнителните разпоредби т. 72 се отменя.

§ 39. В Закона за правната помощ (обн., ДВ, 
бр. 79 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., бр. 17 
и 30 от 2006 г., бр. 42 от 2009 г., бр. 32, 97 и 
99 от 2010 г., бр. 9, 82 и 99 от 2011 г., бр. 82 от 
2012 г., бр. 15 и 28 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., 
бр. 97 от 2016 г., бр. 13 и 63 от 2017 г. и бр. 7 
от 2018 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 20, ал. 1 след думите „Министер-
ството на правосъдието“ се поставя запетая 
и се добавя „и с Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“.

2. В чл. 21, т. 4 думите „по чл. 72, ал. 1 
от Закона за Министерството на вътрешните 
работи и по чл. 16а от Закона за митниците“ 
се заменят с „по чл. 72, ал. 1 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи, по 
чл. 16а от Закона за митниците и по чл. 124б, 
ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“.

3. В чл. 25, ал. 1 след думите „полицейски 
или митнически орган“ се поставя запетая 
и се добавя „или орган по чл. 124б, ал. 1 от 
Закона за Държавна агенция „Национална 
сигурност“.

4. В чл. 28, ал. 2 думите „по чл. 72, ал. 1 
от Закона за Министерството на вътрешните 
работи и по чл. 16а от Закона за митниците“ 
се заменят с „по чл. 72, ал. 1 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи, по 
чл. 16а от Закона за митниците и по чл. 124б, 
ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Наци-
онална сигурност“.

5. В чл. 30, ал. 1 след думите „полицейски/
митнически служител“ се добавя „или орган 
по чл. 124б, ал. 1 от Закона за Държавна 
агенция „Национална сигурност“.

§ 40. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за чужденците в Република Бъл-
гария (ДВ, бр. 9 от 2011 г.) в § 65 от преход-

ните и заключителните разпоредби думите 
„решение на Съвета на Европейския съюз за 
пълното прилагане от Република България 
на разпоредбите на достиженията на пра-
вото от Шенген“ се заменят с „решение на 
Съвета относно привеждането в действие на 
оставащите разпоредби от достиженията на 
правото от Шенген, свързани с Шенгенската 
информационна система, в Република Бъл-
гария и в Румъния“.

§ 41. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за чужденците в Република България 
(ДВ, бр. 23 от 2013 г.) в § 35 от заключителните 
разпоредби думите „решението на Съвета на 
Европейския съюз за пълното прилагане на 
разпоредбите на Шенгенското законодателство 
в Република България“ се заменят с „решение 
на Съвета относно привеждането в действие 
на оставащите разпоредби от достиженията 
на правото от Шенген, свързани с Шенген-
ската информационна система, в Република 
България и в Румъния“.

§ 42. В Закона за изменение и допълнение 
на Закона за насърчаване на заетостта (ДВ, 
бр. 70 от 2013 г.) в § 25, ал. 2 от заключител-
ните разпоредби думите „решението на Съвета 
на Европейския съюз за пълното прилагане 
от Република България на Шенгенското 
законодателство“ се заменят с „решение на 
Съвета относно привеждането в действие на 
оставащите разпоредби от достиженията на 
правото от Шенген, свързани с Шенгенската 
информационна система, в Република Бъл-
гария и в Румъния“.

§ 43. В Закона за специалните разузнавател-
ни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм., 
бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от 
2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г., 
бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88, 
93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 
и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 
и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 
42, 56, 74 и 79 от 2015 г., бр. 39, 81 и 103 от 
2016 г., бр. 63, 84 и 103 от 2017 г. и бр. 7 от 
2018 г.) в чл. 13, ал. 3, изречение трето накрая 
се добавя „и председателят на Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество или 
писмено оправомощеният от него заместник-
председател“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 21 юни 2018 г. и е подпечатан с официалния 
печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

6287
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 117 
ОТ 29 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 
работи за 2018 г. във връзка с Механизма за 

бежанците в Турция

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на външните 
работи за 2018 г. в размер до 2 540 242 лв. за 
извършване на плащане по Общото споразу-
мение за създаване на рамка за управлението 
и условията на Механизма за Турция в полза 
на бежанците и на сертификата за принос на 
Република България с приложения към него 
график на плащанията, ратифицирани със 
закон (ДВ, бр. 29 от 2016 г.).

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2018 г.

(3) Плащането към Механизма за Турция 
в полза на бежанците да бъде извършено на 
две вноски:

1. първа вноска в размер 1 942 538 лв. в 
срок до 2 юли 2018 г.;

2. втора вноска в размер 597 704 лв. в срок 
до 2 октомври 2018 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да 
се увеличат целевите текущи и капиталови 
трансфери за чужбина за официална помощ 
за развитие и хуманитарна помощ по „По-
литика в областта на активната двустранна 
и многостранна дипломация“, бюджетна 
„Международно сътрудничество за развитие 
и хуманитарни въпроси“ по бюджета на Ми-
нистерството на външните работи за 2018 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2018 г.

Чл. 3. Заместник министър-председателят 
по правосъдната реформа и министър на 
външните работи да извърши съответните 
промени по бюджета на Министерството 
на външните работи за 2018 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

РЕШЕНИЕ
по предложение за гласуване недоверие на 
Министерския съвет на Република България

Народното събрание на основание чл. 89 
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб-
лика България

Р Е Ш И :

Отхвърля предложението за гласуване 
недоверие на Министерския съвет на Ре-
публика България с министър-председател 
Бойко Борисов заради провала в политиката 
по сигурността.

Решението е прието от 44-то Народно 
събрание на 29 юни 2018 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

6717

РЕШЕНИЕ
във връзка с разискванията по питането на 
народните представители Георги Михайлов, 
Георги Йорданов, Илиян Тимчев и Георги 
Гьоков към министъра на здравеопазването 
Кирил Ананиев относно Национална здравна 

карта на Република България

Народното събрание на основание чл. 90, 
ал. 2 от Конституцията на Република България 
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организа-
цията и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :

1. В срок до 30 септември 2018 г. минис-
търът на здравеопазването да представи за 
обсъждане в Комисията по здравеопазването 
на Народното събрание концепция за развитие 
на здравното осигуряване в Република Бъл-
гария и за секторни реформи в системата на 
здравеопазването с конкретни цели и срокове 
за изпълнението им.

2. Концепцията по т. 1 да се представи след 
проведено широко обществено обсъждане с 
всички заинтересовани страни, като резул-
татите от обсъждането да се представят на 
Комисията по здравеопазването на Народното 
събрание.

Решението е прието от 44-то Народно 
събрание на 29 юни 2018 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

6718
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§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на заместник министър-председате-
ля по правосъдната реформа и министър на 
външните работи.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател: 
Томислав Дончев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6612

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 118 
ОТ 29 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери 
за 2018 г. за изплащане на стипендии по 
Програмата на мерките за закрила на деца 
с изявени дарби от държавни и общински 
училища през 2018 г., приета с Постановле-
ние № 17 на Министерския съвет от 2018 г.  

(ДВ, бр. 14 от 2018 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери по бюджетите на общините за 2018 г. в 
размер 19 170 лв. за изплащане на стипендии 
на ученици от общинските училища, разпре-
делени съгласно приложението.

(2) Допълнителните трансфери се предоста-
вят по бюджетите на общините от централния 
бюджет под формата на обща субсидия за 
делегираните от държавата дейности.

Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за 
сметка на предвидените средства по централ-
ния бюджет за 2018 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от 
Закона за публичните финанси и чл. 2 от 
Постановление № 17 на Министерския съвет 
от 2018 г. за приемане на Програма на мер-
ките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища през 2018 г. 
(ДВ, бр. 14 от 2018 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“. 

За министър-председател: 
Томислав Дончев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение  
към чл. 1

№
по 
ред

Община Област

Първо тримесе-
чие 2018 г.

брой 
стипендии

сума 
(лв.)

1. Видин Bидин 1 1 215

2. Дупница Kюстендил 1 1 215

3. Сапарева 
баня

Kюстендил 4 5 130

4. Ловеч Ловеч 1 1 215

5. Троян Ловеч 2 2 430

6. Пазар-
джик

Пазарджик 2 2 970

7. Костин-
брод

Софийска 
област

1 1 215

8. Самоков Софийска 
област

2 2 430

9. Стара 
Загора

Cтара 
Загора

1 1 350

 ОБЩО  15 19 170

6613

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 
ОТ 29 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2018 г. за изплащане на мини-
мални диференцирани размери на паричните 
средства за физическо възпитание и спорт

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разхо-
ди/трансфери за 2018 г. в размер 9405 лв. за 
изплащане на минимални диференцирани 
размери на паричните средства за физическо 
възпитание и спорт на децата от държавни-
те детски градини към Министерството на 
отбраната и на курсантите и студентите в 
редовна форма на обучение в държавните 
висши военни училища. 

(2) Средствата по ал. 1 се разпределят по 
бюджета на Министерството на отбраната, 
както следва:

1. 8643 лв. трансфери за държавните висши 
военни училища – за курсантите и студентите 
в редовна форма на обучение в държавните 
висши военни училища, съгласно приложе-
ние № 1;

2. 762 лв. – за децата от държавните детски 
градини към Министерството на отбраната, 
съгласно приложение № 2.
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Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури 
за сметка на предвидените разходи по цен-
тралния бюджет за 2018 г.

Чл. 3. (1) Със сумата в размер 762 лв. се 
увеличават показателите по чл. 11, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. 

(2) Със сумата в размер 762 лв. да се уве-
личат разходите по „Политика в областта 
на отбранителните способности“, бюджетна 
програма „Военно-патриотично възпитание 
и военно-почивно дело“ по бюджета на Ми-
нистерството на отбраната за 2018 г.

Чл. 4. Министърът на отбраната да извър-
ши налагащите се промени по бюджета на 
Министерство на отбраната за 2018 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. В Постановление № 61 на Министер-
ския съвет от 2018 г. за одобряване на допълни-
телни разходи по бюджета на Министерството 
на отбраната за 2018 г. (ДВ, бр. 37 от 2018 г.), 
в чл. 2 ал. 2 се изменя така:

„(2) Увеличава показателите по чл. 11, ал. 3 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2018 г., както следва:

1. максималният размер на ангажиментите 
за разходи, които могат да бъдат поети през 
2018 г. – със сума в размер 32 000 000 лв.;

2. максималният размер на новите за-
дължения за разходи, които могат да бъдат 
натрупани през 2018 г. – със сума в размер 
26 000 000 лв.“

§ 2. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 1 и чл. 2, ал. 1 
от Постановление № 129 на Министерския 
съвет от 2000 г. за определяне на минимал-
ни диференцирани размери на паричните 
средства за физическо възпитание и спорт, 
които се осигуряват от държавния бюджет и 
от бюджетите на общините (обн., ДВ, бр. 58 
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 13 от 2009 г. и 
бр. 62 от 2013 г.).

§ 3. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на отбраната.

§ 4. Постановлението влиза в сила от датата 
на обнародването му в „Държавен вестник“. 

За министър-председател: 
Томислав Дончев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

Приложение № 1 
към чл. 1, ал. 2, т. 1

Трансфери за държавните висши военни учили-
ща, финансирани чрез бюджета на Министер-

ството на отбраната

№ 
по 
ред

Държавно висше военно  
училище

Сума 
(в лв.)

1. Военна академия „Г. С. Раковски“ – 
София 186

2. Национален военен университет  
„В. Левски“ – Велико Търново 3 384

3. Висше военноморско училище  
„Н. Й. Вапцаров“ – Варна 5 073 

ОБЩО 8 643

Приложение № 2 
към чл. 1, ал. 2, т. 2

Допълнителни разходи за държавните детски 
градини към Министерството на отбраната

№ 
по 
ред

Държавна детска  
градина

Сума 
(в лв.)

1. ДЦДГ „Средец“ – София 92

2. ДОДЗ „Младост“ – София 132

3. ДЦДГ „Слава“ – София 94

4. ДЦДГ „Светлина“ – Карлово 82

5. ДЦДГ „Детелина“ – Казанлък 140

6. ДЦДГ „Кокиче“ – Пловдив 48

7. ДОДЗ „Калина“ – Стара Загора 174

ОБЩО 762

6614

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120 
ОТ 29 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по 
бюджета на държавното обществено осигу-

ряване за 2018 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
в размер 2200 лв. по бюджета на държавното 
обществено осигуряване за 2018 г. за разпла-
щане на извършените разходи по предоста-
вените дейности и услуги на правоимащите 
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите 
и военнопострадалите.

(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за смет-
ка на предвидените средства по централния 
бюджет за 2018 г.
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Чл. 2. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за 
военноинвалидите и военнопострадалите.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на управителя на Националния 
осигурителен институт.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател: 
Томислав Дончев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6615

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 
ОТ 29 ЮНИ 2018 Г.

за приемане на Наредба за възлагане извърш-
ването на дейности, свързани с подготовката 
за приватизация или със следприватизаци-
онния контрол, включително процесуално 

представителство

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Член единствен. Приема Наредба за въз-
лагане извършването на дейности, свързани 
с подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство.

Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за възлагане извършването на 

дейности, свързани с подготовката за привати-
зация или със следприватизационния контрол, 
включително процесуално представителство, 
приета с Постановление № 115 на Министер-
ския съвет от 2002 г. (ДВ, бр. 57 от 2002 г.).

2. Постановление № 115 на Министерския 
съвет от 2002 г. за приемане на Наредба за 
възлагане извършването на дейности, свър-
зани с подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство (ДВ, бр. 57 
от 2002 г.).

3. Наредбата за възлагане извършването на 
дейности, свързани с подготовката за привати-
зация или със следприватизационния контрол, 
включително процесуално представителство, 
приета с Постановление № 160 на Министер-
ския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 50 от 2009 г.).

4. Постановление № 160 на Министерския 
съвет от 2009 г. за приемане на Наредба за 
възлагане извършването на дейности, свър-

зани с подготовката за приватизация или със 
следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство (ДВ, бр. 50 
от 2009 г.).

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател:
Томислав Дончев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

НАРЕДБА
за възлагане извършването на дейности, 
свързани с подготовката за приватизация 
или със следприватизационния контрол, 
включително процесуално представителство

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят условията и 
редът за възлагане извършването на дейности, 
свързани с подготовката за приватизация или 
със следприватизационния контрол, включи-
телно извършване на действия на процесуално 
представителство.

Чл. 2. Дейностите по чл. 1 включват всяка 
дейност на подпомагане на органите за при-
ватизация, съответно за следприватизационен 
контрол, при осъществяване на правомощията 
им съгласно Закона за приватизация и след-
приватизационен контрол (ЗПСК), включи-
телно дейностите, свързани с изготвяне на 
анализи на правното състояние, информаци-
онни меморандуми, приватизационни оценки, 
цялостно консултиране по приватизационните 
процедури, осъществяване на действия на 
процесуално представителство, изготвяне на 
експертни становища, извършване на дейст-
вия на експертно техническо подпомагане, 
маркетинг, както и други експертни дейности, 
произтичащи от Закона за приватизация и 
следприватизационен контрол.

Чл. 3. Конкретният вид и обем на дей-
ностите по чл. 2 се определя с договор, под-
писан между възложителя и определения 
изпълнител.

Г л а в а  в т о р а

ВИДОВЕ ПРОЦЕДУРИ

Чл. 4. (1) Възлагането на дейностите по 
чл. 2 се извършва чрез открит конкурс, чрез 
ограничен конкурс или чрез пряко договаряне.

(2) При открит конкурс възложителят от-
правя покана до неограничен брой кандидати.

(3) При ограничен конкурс възложителят 
отправя писмена покана за участие най-малко 
до трима кандидати.

(4) При пряко договаряне възложителят 
възлага изпълнението на дейности по чл. 2 
след преговори с един или с няколко избрани 
от него кандидати.
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Чл. 5. (1) Възложителят провежда открит 
конкурс за определяне на изпълнител, освен 
в случаите на ал. 2 и 3.

(2) Възложителят може да вземе решение 
за провеждане на ограничен конкурс в слу-
чаите на възлагане изготвянето на анализи 
на правното състояние, информационни ме-
морандуми, приватизационни оценки, при 
осъществяване на действия на процесуално 
представителство, както и в случаите на въз-
лагане извършването на маркетинг.

(3) Възложителят може да вземе решение 
за провеждане на процедура чрез пряко до-
говаряне в случаите на възлагане на:

1. актуализация на анализи на правното 
състояние, информационни меморандуми и 
приватизационни оценки;

2. извършване на действия на техническо 
подпомагане;

3. изготвяне на експертни становища;
4. изготвяне на анализи на правното 

състояние, информационни меморандуми и 
приватизационни оценки на търговски дру-
жества с по-малко от 30 на сто държавно или 
общинско участие в капитала;

5. изготвяне на анализи на правното със-
тояние, информационни меморандуми и при-
ватизационни оценки на търговски дружества 
с по-малко от 30 на сто участие в капитала 
на търговски дружества, собственост на други 
търговски дружества с повече от 50 на сто 
държавно участие в капитала;

6. изготвяне на анализи на правното 
състояние, информационни меморандуми и 
приватизационни оценки на имоти – частна 
държавна собственост, подлежащи на прива-
тизация по реда на ЗПСК;

7. изготвяне на анализи на правното състо-
яние, информационни меморандуми и прива-
тизационни оценки на общински нежилищни 
имоти, невключени в имуществото на общин-
ски търговски дружества, които се използват 
за стопански цели, както и на незавършени 
обекти на строителството, невключени в иму-
ществото на общински търговски дружества;

8. изготвяне на анализи на правното 
състояние, информационни меморандуми и 
приватизационни оценки на обособени части 
от имуществото на търговски дружества с 
повече от 50 на сто държавно или общинско 
участие в капитала;

9. изготвяне на анализи на правното със-
тояние, информационни меморандуми и при-
ватизационни оценки на обособени части от 
имуществото на търговски дружества, чийто 
капитал е собственост на други търговски 
дружества с повече от 50 на сто държавно 
участие в капитала;

10. изготвяне на анализи на правното 
състояние, информационни меморандуми и 
приватизационни оценки на недвижими имо-
ти от дружества, подлежащи на продажба по 
реда на чл. 28, ал. 9 от ЗПСК.

(4) Възлагане изготвянето на актуализация 
на анализите на правното състояние, информа-
ционните меморандуми и приватизационните 
оценки чрез пряко договаряне се допуска само 
за лицата, изготвили преди това анализите 
на правното състояние, информационните 
меморандуми и приватизационните оценки.

(5) При възлагане, извършено чрез пряко 
договаряне, уговореното възнаграждение не 
може да надхвърля 10 000 лв. без включен 
ДДС, освен в случаите по чл. 6. 

Чл. 6. (1) Освен в случаите по чл. 5, ал. 2 
възложителят може да вземе решение за про-
веждане на процедура чрез пряко договаряне 
и в случаите на възлагане извършването на:

1. дейности, свързани с подготовката за 
приватизация или със следприватизационния 
контрол на обект, икономически свързан с 
друг обект, за който вече е възложено из-
вършването на такива дейности;

2. допълнителни дейности, свързани с 
подготовката за приватизация или със след-
приватизационния контрол, на обект, за който 
вече е възложено извършването на такива 
дейности;

3. допълнителни действия на процесуално 
представителство по дела и/или производства, 
по които вече е възложено извършването на 
процесуално представителство или които са 
свързани пряко и непосредствено с тези дела 
и/или производства.

(2) Възлагане извършването на дейностите 
по ал. 1 се допуска:

1. само за лицата, на които е възложено 
извършването на дейности, свързани с под-
готовката за приватизация или със следпри-
ватизационния контрол на свързания обект 
по ал. 1, т. 1 или на обекта, по отношение на 
който е необходимо възлагане извършването 
на допълнителни дейности по ал. 1, т. 2;

2. само за лицата, на които е възложено 
осъществяването на процесуално представи-
телство по делото и/или производството по 
ал. 1, т. 3.

(3) възнаграждението за възложените дей-
ности по реда на ал. 1 не може да надхвърля 
50 на сто от възнаграждението по договора 
за възлагане извършването на дейности на 
свързания обект по ал. 1, т. 1 или по дого-
вора за същия обект по ал. 1, т. 2, или по 
договора за същото дело и/или производство 
по ал. 1, т. 3.

Чл. 7. Всяка процедура по реда на наред-
бата се открива с решение на възложителя.

Г л а в а  т р е т а

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРО-
ВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТ КОНКУРС

Чл. 8. (1) Решението за откриване на 
процедура за провеждане на открит конкурс 
се публикува в един централен ежедневник.
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(2) Когато възложител е Агенцията за 
приватизация и следприватизационен кон-
трол, решението по ал. 1 се оповестява и 
чрез страницата на възложителя в интернет.

(3) Когато възложител са общинските 
съвети или определените от тях органи за 
извършване на приватизация, решението по 
ал. 1 се публикува и в един местен вестник 
и се оповестява и чрез страницата на възло-
жителя в интернет.

(4) По преценка на възложителя решението 
може да се оповести и по друг начин.

(5) Решението за откриване на процедура 
за провеждане на открит конкурс съдържа:

1. предмет на конкурса;
2. изисквания към кандидатите;
3. срок за закупуване на правилата за 

провеждане на конкурса;
4. цена на правилата за провеждане на 

конкурса;
5. срок за подаване на предложенията, 

който не може да е по-малък от 30 дни счи-
тано от датата на публикуване на решението 
за откриване на процедура за провеждане на 
открит конкурс в централния ежедневник, 
който е посочен в решението;

6. критерии за оценка на предложенията, 
които задължително включват критерий „най-
ниска цена“;

7. размер на депозита за участие в конкурса, 
в случай че такъв е определен.

(6) Размерът на депозита за участие в про-
цедурата се определя за всеки отделен случай 
в зависимост от спецификите на конкретния 
обект, подлежащ на приватизация съгласно 
ЗПСК, като депозитът за участие в процедурата 
се трансформира в гаранция за изпълнение 
на договора с изпълнителя.

Чл. 9. (1) В случаите на провеждане на 
открит конкурс възложителят изготвя пра-
вила за провеждане на процедурата, които 
включват:

1. решението за откриване на процедурата;
2. описание и информация за предмета 

на конкурса;
3. изисквания към кандидатите;
4. съдържание и срок на валидност на 

предложенията;
5. критерии за оценка на предложенията, 

които задължително включват критерий „най-
ниска цена“, както и начин за определяне 
на тежестта на критериите в комплексната 
оценка на предложението;

6. срок и начин за искане и даване на 
разяснения по процедурата;

7. срок и начин за внасяне на депозита по 
чл. 8, ал. 5, т. 7;

8. проект на договор.
(2) По преценка на възложителя в правилата 

за провеждане на конкурса може да се включи 
и друга информация освен посочената в ал. 1.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРО-
ВЕЖДАНЕ НА ОГРАНИЧЕН КОНКУРС

Чл. 10. (1) Когато възложител е Агенци-
ята за приватизация и следприватизационен 
контрол, решението за провеждане на огра-
ничен конкурс задължително се оповестява 
чрез страницата на възложителя в интернет 
и се публикува в един централен ежедневник.

(2) Когато възложител са общинските 
съвети или определените от тях органи за 
извършване на приватизация, решението за 
провеждане на ограничен конкурс се публику-
ва в един местен вестник и задължително се 
оповестява чрез страницата на възложителя 
в интернет. 

(3) При провеждане на ограничен конкурс 
решението за откриване на процедура съдържа:

1. предмет на конкурса;
2. изисквания към кандидатите;
3. срок за подаване на предложенията, който 

не може да е по-малък от 10 дни считано от 
датата на публикуването на решението;

4. критерии за оценка на предложенията, 
които задължително включват критерий „най-
ниска цена“;

5. размер на депозита за участие в конкурса, 
в случай че такъв е определен;

6. цена на правилата за провеждане на 
процедурата;

7. срок за закупуване на правилата за про-
веждане на ограничения конкурс.

(4) Размерът на депозита за участие в про-
цедурата се определя съгласно чл. 8, ал. 6.

Чл. 11. Възложителят изготвя правила за 
провеждане на ограничения конкурс, които 
включват:

1. решението за откриване на процедура 
за провеждане на ограничен конкурс;

2. описание и информация за предмета 
на конкурса;

3. изискванията към кандидатите;
4. критериите за оценка на предложения-

та, които задължително включват критерий 
„най-ниска цена“, както и начин за определяне 
на тежестта на критериите в комплексната 
оценка на предложението;

5. друга информация, определена по пре-
ценка на възложителя.

Г л а в а  п е т а

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПРЯКО 
ДОГОВАРЯНЕ

Чл. 12. (1) Решението за откриване на 
процедура чрез пряко договаряне задължи-
телно съдържа:

1. предмет на договарянето;
2. името на поканения кандидат, съответно 

на поканените кандидати;
3. срок за подаване на предложението, 

съответно на предложенията.
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(2) Решението по ал. 1 се изпраща на по-
канения кандидат, съответно на поканените 
кандидати.

(3) По преценка на възложителя решението 
може да се оповести и публично на страницата 
на възложителя в интернет.

Г л а в а  ш е с т а

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

Чл. 13. В процедурите по наредбата могат 
да участват български или чуждестранни 
физически или юридически лица или техни 
обединения, които отговарят на предварително 
обявените изисквания.

Чл. 14. (1) Възложителят отстранява от 
участие в процедура по наредбата кандидат, 
който:

1. е осъден с влязла в сила присъда, ос-
вен ако е реабилитиран, за престъпление по 
чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, 
чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, 
чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от 
Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен 
ако е реабилитиран, за престъпление, анало-
гично на тези по т. 1, в друга държава членка 
или в трета страна;

3. е обявен в несъстоятелност или е в произ-
водство по несъстоятелност, или е в процедура 
по ликвидация, или е сключил извънсъдебно 
споразумение е кредиторите си по смисъла на 
чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил 
дейността си, а в случай че кандидатът или 
участникът е чуждестранно лице – се намира 
в подобно положение, произтичащо от сходна 
процедура, съгласно законодателството на 
държавата, в която е установен;

4. е налице конфликт на интереси по сми-
съла на чл. 25, ал. 1 от ЗПСК, който не може 
да се отстрани;

5. не отговаря на изискванията за доказване 
на възможност за изпълнение, квалификация, 
годност за изпълнение на съответната дейност, 
когато такава се изисква, и други съгласно 
действащото в страната законодателство, ко-
гато такива са определени от възложителя в 
решението по чл. 8, ал. 5 и чл. 10, ал. 3.

(2) Кандидатите представят декларации 
за обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 3, които са 
неразделна част от предложенията за участие 
в процедура по наредбата. Кандидатите пред-
ставят декларация за липсата на „конфликт на 
интереси“ по смисъла на чл. 25, ал. 1 от ЗПСК.

(3) Когато кандидатът е юридическо лице, 
изискването на ал. 1, т. 1, 2 и 4 се отнася 
за лицата, които представляват кандидата, 
включително в конкретната процедура, както 
и за членовете на неговите управителни и 
надзорни органи.

(4) Когато кандидатът е обединение, което 
не е юридическо лице, декларации се предста-
вят от всяко физическо лице и от членовете 

на управителните органи на всяко юридическо 
лице, участващо в него.

(5) За доказване на липсата на основания 
за отстраняване по чл. 14, ал. 1 кандидатът, 
избран за изпълнител, представя:

1. за обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, 
т. 1 – свидетелство за съдимост;

2. за обстоятелствата по чл. 14, ал. 1, 
т. 3 – удостоверение, издадено от Агенцията 
по вписванията.

(6) Когато кандидатът, избран за изпъл-
нител, е чуждестранно лице, той представя 
съответния документ по ал. 5, издаден от ком-
петентен орган съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, а 
в случаите, когато в съответната държава не 
се издават документи за посочените обстоя-
телства или когато документите не включват 
всички обстоятелства, участникът представя 
декларация, ако такава декларация има прав-
но значение съгласно законодателството на 
съответната държава.

(7) Възложителят няма право да изисква 
представянето на документите по ал. 5, ко-
гато обстоятелствата в тях са достъпни чрез 
публичен безплатен регистър или информа-
цията или достъпът до нея се предоставят 
от компетентния орган на възложителя по 
служебен път.

Г л а в а  с е д м а

КОМИСИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИ-
РАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Чл. 15. (1) Оценката на постъпилите пред-
ложения при провеждането на процедура на 
открит конкурс, ограничен конкурс и пряко 
договаряне се извършва от назначена от въз-
ложителя комисия, който определя и срок за 
нейната работа.

(2) В заповедта за назначаване на комисията 
се определят нейните председател и членове, 
включително резервни членове.

(3) Комисията се състои най-малко от три-
ма членове, единият от които задължително 
е правоспособен юрист.

(4) Когато възложителят прецени за необ-
ходимо, в комисията могат да бъдат включ-
вани и експерти, притежаващи необходимите 
знания и опит, които не са служители на 
органа по възлагане. Когато експертите са 
служители на друг държавен орган, заповедта 
за назначаване на комисията се подписва и 
от неговия ръководител.

(5) Когато е създадена работна група, опра-
вомощена да участва в избора или да одобрява 
избора на лица, определени след конкурс за 
извършване на някоя от дейностите по чл. 2, 
в комисията могат да участват членовете на 
тази работна група или определени от тях 
представители.

(6) Комисията заседава в пълен състав, 
освен в случаите на ал. 7. Решенията на ко-
мисията се вземат с обикновено мнозинство 
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от състава є. Всеки член на комисията има 
право на особено мнение, което се вписва в 
доклада на комисията.

(7) Когато отсъстват повече от един член на 
комисията и те не могат да бъдат заменени от 
определените резервни членове, заседанието 
на комисията се отлага до попълването на 
състава є, но не с повече от един ден.

(8) Член на комисията не може да е лице, 
което е „свързано лице“ по смисъла на § 1 
от допълнителните разпоредби на Търговския 
закон с участник в процедурата или с члено-
вете на неговите управителни и контролни 
органи, или лице, което има търговски, фи-
нансови или други взаимоотношения с някой 
от участниците в процедурата.

(9) Членовете на комисията нямат право да 
разгласяват факти и обстоятелства, които са 
им станали известни във връзка с процедурата.

(10) За обстоятелствата по ал. 8 и 9 чле-
новете на комисията представят декларация, 
подписана към момента на разглеждане на 
предложенията на кандидатите.

Г л а в а  о с м а

ПОДАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

Чл. 16. За участие в процедура за открит 
конкурс, ограничен конкурс или пряко до-
говаряне кандидатите подават предложения.

Чл. 17. Предложенията за участие се по-
дават в запечатан непрозрачен плик в срока, 
посочен в решението по чл. 8, ал. 5, чл. 10, 
ал. 3 или чл. 12, ал. 1. Върху плика се отбе-
лязват предметът на процедурата, името и 
адресът на кандидата.

Чл. 18. Подадените предложения се вписват 
в специален регистър, в който се отбелязват 
входящ номер, дата и час на постъпването им.

Чл. 19. Предложенията се отварят и раз-
глеждат от комисията най-късно на следва-
щия работен ден след изтичането на срока 
за подаването им.

Чл. 20. Не се допускат до разглеждане 
предложения, които:

1. са подадени след срока, посочен в реше-
нието за откриване на процедурата;

2. са подадени в незапечатан или прозра-
чен плик;

3. не съдържат документ за внесен депозит, 
когато такъв се изисква.

Чл. 21. Когато в срока за подаване на 
предложения за участие в открит конкурс не 
постъпи нито едно предложение, възложителят 
може да удължи срока или да премине към 
ограничен конкурс или към пряко договаряне.

Чл. 22. Когато при провеждане на огра-
ничен конкурс предложения подадат и лица, 
които не са поканени за участие, възложите-
лят е длъжен да разгледа и тези предложения 
с изключение на случаите на възлагане на 
процесуално представителство.

Чл. 23. При провеждане на процедура 
чрез пряко договаряне комисията разглежда 
само предложенията на поканения кандидат, 
съответно на поканените кандидати.

Чл. 24. (1) По предложение на комисията 
възложителят може да изиска от някои или 
от всички кандидати представянето на до-
пълнителни документи и разяснения, както и 
отстраняване на допуснатите нередности, като 
определя срока за това. Направените разяс-
нения или допълнения не трябва да водят до 
изменение на вече подадените предложения.

(2) Когато в определения от възложителя 
срок допълнителните документи и разяснения 
не се представят и допуснатите нередности не 
се отстранят, предложенията на съответните 
кандидати не се оценяват.

(3) Извън случаите по ал. 1 по предложение 
на комисията възложителят може да изиска 
от кандидатите подобряване на направените 
предложения, като определя срок за пред-
ставянето им. 

(4) Комисията разглежда направените 
предложения и изготвя мотивиран доклад в 
14-дневен срок от отварянето им, съответно от 
изтичането на срока по чл. 24, ал. 1 и/или 3. 
В 5-дневен срок от получаването на доклада 
на комисията възложителят се произнася с 
решение, в което обявява кандидатите, кла-
сирани на първите три места.

(5) Кандидатите се уведомяват писмено за 
резултатите от класирането, като внесените 
депозити се освобождават в срок 5 работни дни 
след изтичането на срока за обжалване на ре-
шението, а депозитът на спечелилия кандидат 
се задържа като гаранция за сключване на 
договора за възлагане. Когато договорът за 
възлагане не бъде сключен по вина на спе-
челилия кандидат, депозитът му за участие 
в процедурата се задържа от възложителя.

(6) Възложителят задържа депозита и на 
кандидат, който:

1. е подал жалба срещу решението за 
класиране, до решаването на спора от съда;

2. е оттеглил предложението си след изтича-
нето на срока за подаване на предложенията;

3. не е представил необходимите документи 
за доказване на декларираните обстоятелства 
по чл. 14, ал. 1.

Чл. 25. Възложителят може с решение да 
прекрати процедурата мотивирано по всяко 
време.

Г л а в а  д е в е т а

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Чл. 26. (1) Договорът с класирания на първо 
място кандидат се сключва в 14-дневен срок 
след изтичането на срока за обжалване на 
решението по чл. 24, ал. 4 и представяне на 
доказателствата по чл. 14, ал. 5, както и на 
други документи, когато такива се изискват.

(2) Когато договорът не бъде сключен с 
класирания на първо място кандидат, въз-
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ложителят поканва за сключване на договор 
последователно кандидатите, класирани съ-
ответно на второ и трето място.

(3) Когато договорът подлежи на одобряване 
от Надзорния съвет на Агенцията за прива-
тизация и следприватизационен контрол, той 
влиза в сила след получаване на одобрението 
от датата, на която спечелилият кандидат е 
уведомен писмено за това, но не по-късно от 
7 дни от датата на вземането на решението.

(4) В случаите по ал. 3, когато Надзор-
ният съвет не одобри договора, Агенцията за 
приватизация и следприватизационен контрол 
може да вземе решение за:

1. прекратяване на процедурата и освобож-
даване депозита на спечелилия кандидат, или

2. даване на срок за сключване на договор 
с кандидатите, класирани на второ, съответно 
на трето място.

Чл. 27. (1) Договорите по реда на наредбата 
са възмездни и се сключват в писмена форма.

(2) Сключените договори съдържат задъл-
жително предложенията на кандидата, въз 
основа на които е бил класиран.

Чл. 28. Определеният по реда на наредбата 
изпълнител няма право да разгласява инфор-
мация и да придобива право на собственост 
върху обекта, свързан с дейността му като 
изпълнител, както и да осъществява друга дей-
ност, предпоставяща конфликт на интереси по 
отношение на дейността му като изпълнител.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Възложител“ е Агенцията за прива-

тизация и следприватизационен контрол и 
общинските съвети, съответно определените 
от тях органи по смисъла на чл. 4, ал. 4 от 
Закона за приватизация и следприватизаци-
онен контрол.

2. „Обединение“ е обединяването на две 
или повече български и/или чуждестранни 
физически и/или юридически лица с цел да 
участват в процедура по реда на наредбата, 
без да е възприета някаква правна форма.

3. „Изпълнител“ е кандидат в процедура 
по реда на наредбата, с когото е сключен 
договор за възлагане.

4. „Експертни дейности“ са предоставянето 
на устни и/или писмени съвети, препоръки и 
становища по конкретни въпроси, свързани с 
подпомагане на органите за приватизация и 
следприватизационен контрол при осъщест-
вяване на правомощията им съгласно ЗПСК.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Висящите процедури по възлагането на 
дейности се продължават по реда на наредбата.

§ 3. Наредбата се приема на основание 
чл. 5, ал. 2 от ЗПСК.
6616

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 122 
ОТ 29 ЮНИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за 
прилагане на Закона за развитието на акаде-
мичния състав в Република България, приет с 
Постановление № 202 на Министерския съвет 
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и 
доп., бр. 19 от 2011 г., бр. 9 от 2012 г., бр. 62 
от 2013 г., бр. 60 от 2014 г. и бр. 57 от 2015 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) С този правилник се определят и 

минималните национални изисквания към 
научната, преподавателската и/или художест-
венотворческата или спортната дейност на 
кандидатите за придобиване на научна степен 
и за заемане на академичните длъжности 
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“.“

§ 2. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Кандидатите за придобиване 

на научна степен и за заемане на академич-
ните длъжности „главен асистент“, „доцент“ 
и „професор“ трябва да отговорят на съот-
ветните минимални национални изисквания 
към научната, преподавателската и/или худо-
жественотворческата или спортната дейност, 
определени в приложението по научни области 
и/или професионални направления за всяка 
научна степен и за всяка академична длъж-
ност въз основа на показателите по чл. 2б, 
ал. 2 от ЗРАСРБ. 

(2) Висшите училища и научните органи-
зации могат да определят в правилниците си 
и допълнителни изисквания към кандидатите 
за заемане на академични длъжности при 
спазване на ЗРАСРБ и на този правилник.

(3) Допълнителните изисквания по ал. 2 
може да включват създаване на допълнителна 
група/групи показатели и/или повишаване 
на минималните изисквани точки по групи 
показатели, определени в таблица 1 на всяка 
област от приложението.“

§ 3. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Оценяването на дисертационен 

труд и на кандидатите за заемане на академич-
ните длъжности „главен асистент“, „доцент“ 
и „професор“ се извършва само за лицата, 
които отговарят на съответните минимални 
национални изисквания. 

(2) Оценката за съответствие с минималните 
национални изисквания и с допълнителните из-
исквания по чл. 1а, ал. 2, както и оценяването 
на резултати, научен принос и оригиналност 
на представените трудове, на дисертационните 
трудове за придобиване на научни степени и 
на кандидатите за заемане на академичните 
длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „про-
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фесор“ се извършва от научно жури, създадено 
и функциониращо при условията и по реда на 
ЗРАСРБ и на този правилник.

(3) При избор на научно жури се определя и 
по един външен и един вътрешен резервен член. 

(4) Не могат да се провеждат заседания на 
журито в намален състав. Отказът на член 
на журито от участие в заседание по неува-
жителни причини или отказът за полагане на 
подпис в протокола се установява с подписите 
на присъстващите членове на журито и не 
е основание за спиране на процедурата. На 
мястото на отказалия да присъства член на 
журито заседава съответният резервен член.

(5) Решенията на журито може да се 
вземат и неприсъствено, като в тези случаи 
обсъждането и гласуването се извършват чрез 
съответните технически средства при условия 
и по ред, определени с правилника на висшето 
училище или научната организация.“

§ 4. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Министърът на образованието и 

науката чрез Националния център за инфор-
мация и документация (НАЦИД) създава и 
поддържа публичен регистър като електронна 
база данни, в който се вписват:

1. лицата, придобили образователна и 
научна степен „доктор“ и/или научна степен 
„доктор на науките“ във висше училище или 
научна организация в Република България;

2. защитените дисертационни трудове;
3. хабилитираните лица и другите лица на 

академични длъжности в Република България;
4. лицата, придобили научни степени в 

чужбина, признати по законоустановения ред.
(2) Електронната база данни по ал. 1 съ-

държа и информация за конкурсите за прием 
на редовни и задочни докторанти, както и 
за заемането на академичните длъжности в 
акредитираните от Националната агенция за 
оценяване и акредитация професионални на-
правления и специалности, която се изпраща 
до НАЦИД за публикуване не по-късно от 
7 дни след решението за обявяване на конкурса 
от съответния академичен или научен съвет.“

§ 5. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Ре-
довната и самостоятелната форма на обучение 
са с продължителност до 3 години, а задочната 
и дистанционната – до 4 години.“

2. В ал. 4 думите „съответната научна 
област“ се заменят със „съответното акреди-
тирано професионално направление“.

3. Създава се ал. 6:
„(6) Образователната и научна степен 

„доктор“ може да се придобива и в условия 
на съвместно ръководство от български ръко-
водител във висше училище или научна орга-
низация, получили акредитация за обучение 
в образователната и научна степен „доктор“ 
от НАОА, и чуждестранен ръководител от 
акредитирано в съответната държава висше 

училище или научна организация за обучение 
в образователната и научна степен „доктор“ 
или съответстващата є степен, при условията 
и по реда на ЗРАСРБ и на този правилник.“

§ 6. В чл. 9, ал. 3, изречение трето думите 
„или лице, притежаващо степента „доктор“, с 
доказани научни постижения или практически 
опит“ се заличават.

§ 7. В чл. 14, ал. 1, т. 5 думата „защита“ 
се заменя с „разработване“.

§ 8. В чл. 15, ал. 4, изречение първо думите 
„датата на защитата“ се заменят с „датата на 
заседанието на първичното звено за предва-
рителното обсъждане“.

§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в него 
след думата „магистър“ се добавя „и отговарят 
на минималните национални изисквания“.

2. Създават се ал. 2 – 6:
„(2) В срок до един месец след изтичането 

на срока на обучение първичното звено пред-
лага на факултетния, съответно на научния, 
съвет докторантът да бъде отчислен с право 
или без право на защита.

(3) Докторантът придобива право на защита 
след изпълнение на дейностите по обучението, 
успешно полагане на изпитите, определени в 
индивидуалния учебен план, и подготвен в 
значителна степен дисертационен труд.

(4) Факултетният, съответно научният, съвет 
се произнася с решение по предложението на 
първичното звено по ал. 2 на първото си засе-
дание след заседанието на първичното звено.

(5) Правото на защита може да бъде уп-
ражнено в срок, определен в правилника 
на съответното висше училище или научна 
организация, но не по-късно от 5 години от 
решението на факултетния, съответно науч-
ния, съвет по ал. 4.

(6) Докторантите се отчисляват със запо-
вед на ректора на висшето училище или на 
ръководителя на научната организация.“

§ 10. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. До защита на дисертационен труд 

за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор“ се допуска докторант, който 
е отчислен с право на защита и отговаря на 
минималните национални изисквания.“

§ 11. Член 26 се отменя.
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думата 

„защита“ се поставя запетая и се добавя „като 
е длъжен да се произнесе в едномесечен срок 
от представянето на дисертационния труд“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При отрицателна оценка на научния 

ръководител, както и при непроизнасяне в 
срока по ал. 1 докторантът може да отнесе 
въпроса за разглеждане пред съвета на първич-
ното звено, който се произнася окончателно 
за готовността за защита.“

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
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§ 13. В чл. 31, ал. 1 изречение четвърто се 
изменя така: „Научният ръководител не може 
да бъде член на журито.“

§ 14. В чл. 33 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „труд“ се добавя „на 
кандидата, който е допуснат до защита“ и се 
поставя запетая.

2. В ал. 4, изречение второ думата „обявява“ 
се заменя с „открива“.

§ 15. В чл. 35 след думите „образователната 
и научна степен „доктор“ се поставя запетая 
и се добавя „отговарят на съответните мини-
мални национални изисквания“.

§ 16. В чл. 40 се създава ал. 3:
„(3) До защита на дисертационен труд 

се допускат кандидатите за придобиване на 
научна степен „доктор на науките“, които 
отговорят на съответните минимални наци-
онални изисквания.“

§ 17. В чл. 43, ал. 2 след думите „изпра-
ща за регистриране в МОН“ се добавя „чрез 
НАЦИД“.

§ 18. В чл. 45 ал. 1 се изменя така:
„(1) Академичната длъжност „главен асис-

тент“ се заема само от лице, което отговаря 
на минималните национални изисквания и 
на изискванията по чл. 1а, ал. 2 и притежава 
образователната и научна степен „доктор“, 
която за специалностите от регулираните 
професии съответства на обявения конкурс.“

§ 19. В чл. 46, ал. 1, т. 2, буква „а“ думата 
„разработки“ се заменя с „резултати“.

§ 20. В чл. 47 ал. 1 се изменя така:
„(1) Конкурсът се обявява при условията 

на чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ.“
§ 21. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. (1) До участие в конкурса се 

допускат кандидатите, които отговарят на 
законовите изисквания, включително на 
минималните национални изисквания, и на 
изискванията по чл. 1а, ал. 2.

(2) Изискванията за допустимост с изклю-
чение на минималните национални изисквания 
и на изискванията по чл. 1а, ал. 2 се прове-
ряват от комисия, в която се включват ръко-
водителят на приемащото структурно звено, 
за чиито нужди е конкурсът, и ръководите-
лят на първичното звено, което е направило 
предложението за конкурса. Председателят 
и останалите членове на комисията, както 
и техният общ брой се определят със запо-
ведта на ректора на висшето училище или 
на ръководителя на научната организация за 
назначаване на комисията.

(3) Съответствието с минималните нацио-
нални изисквания и с изискванията по чл. 1а, 
ал. 2 се проверява от научното жури.

(4) Кандидатите се уведомяват писмено 
за резултата от процедурата по допускане в 
срок до 14 дни след определяне на журито по 

чл. 49, ал. 1, като на недопуснатите кандидати 
се съобщават мотивите за отказа.

(5) Допуснатите кандидати се уведомяват 
писмено за датата, часа и мястото на провеж-
дане на конкурса в срока по ал. 4.

(6) Конкурсът се провежда по документи 
не по-късно от един месец от изпращане на 
съобщението по ал. 4.“

§ 22. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Всеки член на журито оценява 

с положителна или с отрицателна оценка 
кандидатите.

(2) Всеки член на журито оценява канди-
датите поотделно въз основа на изпълнение 
на минималните национални изисквания и на 
изискванията по чл. 1а, ал. 2, като членовете 
на журито рецензират резултатите и приноси-
те и оценяват положително или отрицателно 
всеки кандидат.

(3) В началото на заключителното заседа-
ние кандидатите правят кратко представяне 
по избрана от тях тема, съответстваща на 
обявения конкурс, и отговарят на въпроси 
на членовете на журито.

(4) Не по-късно от 7 дни след провежда-
нето на конкурса председателят на журито 
представя обобщен доклад заключение за 
резултатите от конкурса до факултетния, 
съответно до научния, съвет с предложение 
за избор. Докладът се подписва от всички 
членове на журито.

(5) При повече от един кандидат, издържал 
конкурса, научното жури прави мотивирано 
предложение за избор в доклада си по ал. 4.“

§ 23. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изборът, включително начинът за 

провеждане на гласуването при избора, се 
извършват по ред, определен в правилника 
на съответното висше училище или научна 
организация. Във висшите училища в гласува-
нето участват само членовете на факултетния 
съвет, които са хабилитирани лица, и лицата, 
притежаващи образователната и научна степен 
„доктор“ и/или научната степен „доктор на 
науките“, а в научните организации – съот-
ветно членовете на научния съвет.“

§ 24. В чл. 53 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думата „доктор“ се поставя 

запетая и се добавя „която за специалностите 
от регулираните професии трябва да бъде по 
същата специалност“;

б) създават се т. 4 и 5:
„4. да отговорят на съответните минимални 

национални изисквания и на изискванията 
по чл. 1а, ал. 2;

5. да нямат доказано по законоустановения 
ред плагиатство в научните трудове.“

2. Алинея 2 се отменя.
§ 25. Създава се нов чл. 54:
„Чл. 54. (1) Кандидатите представят справка 

за изпълнение на минималните национални 
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изисквания и на изискванията по чл. 1а, ал. 2, 
както и справка за оригиналните научни 
приноси, към които се прилагат съответните 
доказателства.

(2) До оценяване се допускат лицата, които 
отговарят на условията на чл. 53.“

§ 26. В чл. 57а се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Научното жури оценява кандидатите за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ 
според изпълнението на условията по чл. 53 
и в съответствие с резултатите от справките 
по чл. 54, ал. 1. 

(2) При равни условия по ал. 1 научното 
жури взема предвид и общата оценка, получена 
от оценяването на тези от следните допъл-
нителни показатели, които са приложими за 
съответната област:

1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни занятия; 

нововъведения в методите на преподаване, 
осигуряване на занимания в практическа 
среда извън висшето училище или научната 
организация;

б) работа със студенти и докторанти, 
включително съвместна работа със студенти 
и докторанти в научноизследователски и ху-
дожественотворчески проекти;

2. свързани с научноизследователската 
дейност:

а) членство в авторитетна творческа и/или 
професионална организация в съответната 
научна област;

б) приложени в практиката резултати от 
научни изследвания; изобретения и други 
продукти на интелектуалната собственост;

3. свързани с художественотворческата или 
спортната дейност:

а) участие в проекти; членство в творческа 
или спортна организация;

б) създаване на произведения на изкуство-
то или спортни постижения с международно 
признание.“

2. В ал. 3 след думите „художественотвор-
ческата дейност“ се добавя „в съответствие с 
минималните национални изисквания“.

3. В ал. 4 думите „тези по 2“ се заменят с 
„тези по ал. 2“.

§ 27. В чл. 60 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 се създават т. 5 и 6:
„5. да отговорят на минималните наци-

онални изисквания и на изискванията по 
чл. 1а, ал. 2;

6. да нямат доказано по законоустановения 
ред плагиатство в научните трудове.“

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Кандидатите представят справка за 

изпълнение на минималните национални 
изисквания, на изискванията по чл. 1а, ал. 2, 

както и справка за оригиналните научни 
приноси, към които се прилагат съответните 
доказателства.“

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 28. Член 61 се изменя така:
„Чл. 61. (1) Научното жури оценява канди-

датите за заемане на академичната длъжност 
„професор“ според изпълнението на услови-
ята по чл. 60, ал. 1 и 2 и в съответствие с 
информацията от справките по чл. 60, ал. 3. 

(2) До оценяване се допускат лицата, които 
отговарят на условията на чл. 60, ал. 1 и 2.

(3) При равни условия по ал. 1 научното 
жури взема предвид и общата оценка, получена 
от оценяването на тези от следните допъл-
нителни показатели, които са приложими за 
съответната област:

1. свързани с учебната дейност:
а) аудиторни и извънаудиторни заня-

тия – споделяне на опита в преподаването 
и курсовете и супервизия и консултиране на 
колеги; осигуряване на занимания в практи-
ческа среда извън съответното висше учили-
ще или научна организация; преподаване по 
специалността на чужд език;

б) дейност със студенти и докторанти, 
включително ръководство на докторанти, 
назначени на преподавателски позиции във 
висше училище или научна организация;

2. свързани с научноизследователската 
дейност:

а) ръководство на научноизследователски 
проекти; създаване на научна група от препо-
даватели; членство в авторитетна творческа 
и/или професионална организация в съот-
ветната научна област; авторитетни отзиви; 
създаване на ново направление в науката; 
създадена научна школа; изнасяне на лекции 
в чуждестранни университети;

б) приложени в практиката резултати от 
научни изследвания; изобретения и рацио-
нализации;

3. свързани с художественотворческата или 
спортната дейност:

а) членство в творческа организация; съз-
дадена творческа школа; изнасяне на лекции 
в чуждестранни университети; художественот-
ворчески или спортни изяви, включително 
творчески или спортни изяви на международно 
признати форуми;

б) създаване на произведения на изкуството 
с международно признание.“

§ 29. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Заемането на академичната 

длъжност „професор“ се осъществява въз 
основа на конкурс и избор, проведени при 
условията и по реда на глава трета, раздел ІV 
от ЗРАСРБ.

(2) Факултетният, съответно научният, 
съвет може да се произнася по процедури за 
заемане на академичната длъжност „професор“ 
само ако поне една трета от състава на съвета 
с право на глас е от лица, заемащи академич-
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ната длъжност „професор“ или притежаващи 
научната степен „доктор на науките“.

(3) В състава на съвета по ал. 2 за целите 
на избора задължително се включват члено-
вете на академичния състав на съответния 
факултет или научна организация, които 
заемат академичната длъжност „професор“ 
или притежават научната степен „доктор на 
науките“.

(4) При невъзможност да се изпълни ус-
ловието по ал. 2 за участие в конкретната 
процедура за заемане на академичната длъж-
ност „професор“ могат да бъдат привличани 
и външни членове, които отговарят на изиск-
ванията на ал. 2.“

§ 30. Създава се приложение към чл. 1а, 
ал. 1:

„Приложение 
към чл. 1а, ал. 1

Минимални национални изисквания към научната, преподавателската и/или художественотворческата 
или спортната дейност на кандидатите за придобиване на научна степен и за заемане на академичните 
длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ по научни области и/или професионални направления

Област 1. Педагогически науки
Професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието, 1.2. Педагогика, 1.3. Педагогика на 

обучението по …

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и 
академични длъжности

Група от 
показатели

Съдържание Доктор Доктор на
науките

Главен 
асистент

Доцент Професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 - 100 - - -

В Показател 3 - - - 100 100

Г Сума от показателите 
от 4 до 10

30 100 - 200 200

Д Сума от показателите 
от 11 до 13

- 100 - 50 100

Е Сума от показателите 
от 14 до края

- - - - 100

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от 
показатели

Показател Брой 
точки

А 1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“

50

Б 2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ 100

В 3. Хабилитационен труд – монография 100

Г 4.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабили-
тационен труд

100

5.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъж-
дане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане на 
научна степен „доктор на науките“

75

6.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индек-
сирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно ре-
цензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

10/n

8.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация 

45/n

9.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране 
или публикувани в редактирани колективни томове

15/n

10. Публикувана глава от колективна монография 20/n
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Група от 
показатели

Показател Брой 
точки

Д 11.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани 
в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии 
и колективни томове

15

12. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 10

13. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране 5

Е 14. Придобита научна степен „доктор на науките“ 40

15.  Ръководство на успешно защитил докторант 
(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

16. Участие в национален научен или образователен проект 15

17. Участие в международен научен или образователен проект 20

18. Ръководство на национален научен или образователен проект 30

19. Ръководство на международен научен или образователен проект 40

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в 
училищната мрежа

40/n

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което 
се използва в училищната мрежа

20/n

Област 2. Хуманитарни науки
Професионално направление 2.1. Филология, 2.2. История и археология, 2.3. Философия, 2.4. Религия и теология

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и 
академични длъжности

Група от 
показатели

Съдържание Доктор Доктор на
науките

Главен 
асистент

Доцент Професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 - 100 - - -

В Показател 3 - - - 100 100

Г Сума от показате-
лите от 4 до 11

30 100 - 200 200

Д Сума от показате-
лите от 12 до 14

- 100 - 50 100

Е Сума от показате-
лите от 15 до края

- - - - 100

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от 
показатели

Показател Брой 
точки

А 1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“

50

Б 2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ 100

В 3. Хабилитационен труд – монография 100

Г 4.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабили-
тационен труд

100

5.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъж-
дане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане на 
научна степен „доктор на науките“

75

6.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индек-
сирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно ре-
цензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

10/n

8.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация 

45/n

9.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 
публикувани в редактирани колективни томове

15/n

10.  Публикувана глава от колективна монография 20/n

11. Съставителство на речници (само за 2.1) 40/n
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Група от 
показатели

Показател Брой 
точки

Д 12.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани 
в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии 
и колективни томове

15

13. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 10

14. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране 5

Е 15. Придобита научна степен „доктор на науките“ 40

16.  Ръководство на успешно защитил докторант 
(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

17. Участие в национален научен или образователен проект 15

18. Участие в международен научен или образователен проект 20

19. Ръководство на национален научен или образователен проект 30

20. Ръководство на международен научен или образователен проект 40

21.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в 
училищната мрежа

40/n

22.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което 
се използва в училищната мрежа

20/n

Област 3. Социални, стопански и правни науки
Професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, 3.2. Психология,  
3.3. Политически науки, 3.4. Социални дейности, 3.5. Обществени комуникации и информационни науки, 

3.6. Право, 3.7. Администрация и управление, 3.8. Икономика, 3.9. Туризъм
Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и 

академични длъжности

Група от 
показатели

Съдържание Доктор Доктор на
науките

Главен 
асистент

Доцент Професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 - 100 - - -

В Показател 3 - - - 100 100

Г Сума от показа-
телите от 4 до 10

30 100 - 200 (100 за 
ПН 3.6)

200 (100 за 
ПН 3.6)

Д Сума от показа-
телите от 11 до 13

- 100 - 50 100

Е Сума от показате-
лите от 14 до края

- - - - 100

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от 
показатели

Показател Брой 
точки

А 1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“

50

Б 2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ 100

В 3. Хабилитационен труд – монография 100

Г 4.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабили-
тационен труд

100

5.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъж-
дане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане на 
научна степен „доктор на науките“

75

6.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индек-
сирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно рецен-
зиране или публикувани в редактирани колективни томове 

10/n

8.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация 

45/n

9.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 
публикувани в редактирани колективни томове

15/n

10. Публикувана глава от колективна монография 20/n
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Група от 
показатели

Показател Брой 
точки

Д 11.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани 
в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии 
и колективни томове

15

12. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 10

13. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране 5

Е 14. Придобита научна степен „доктор на науките“ 40

15. Ръководство на успешно защитил докторант 
(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

16. Участие в национален научен или образователен проект 15

17. Участие в международен научен или образователен проект 20

18. Ръководство на национален научен или образователен проект 30

19. Ръководство на международен научен или образователен проект 40

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в 
училищната мрежа

40/n

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което 
се използва в училищната мрежа

20/n

Област 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки, 4.4. Науки 

за земята, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки
Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и 

академични длъжности

Група от 
показатели

Съдържание Доктор Доктор на
науките

Главен 
асистент

Доцент Професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 - 100 - - -

В Показатели 3 или 4 - - - 100 100

Г Сума от показате-
лите от 5 до 9

30 100 - 200 200

Д Сума от показате-
лите от 10 до 12

- 100 - 50 100

Е Сума от показате-
лите от 13 до края

- - - - 150

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от 
показатели

Показател Брой точки

А 1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор“

50

Б 2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на 
науките“

100

В 3. Хабилитационен труд – монография 100

4.  Хабилитационен труд – научни публикации (не по-малко от 10) в 
издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация 

60/n за всяка 
публикация

Г 5.  Публикувана монография, която не е представена като основен 
хабилитационен труд

30

6.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 
присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за 
присъждане на научна степен „доктор на науките“

30
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Група от 
показатели

Показател Брой точки

7.  Научна публикация в издания, които са реферирани и индексирани 
в световноизвестни бази данни с научна информация

40/n или разпреде-
лени в съотноше-
ние на базата на 
протокол за при-

носа

8.  Научна публикация в нереферирани списания с научно рецензиране 
или в редактирани колективни томове

20/n или разпре-
делени в съотно-
шение на базата 
на протокол за 

приноса

9. Публикувана глава от колективна монография 10/n

Д 10.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индек-
сирани в световноизвестни бази данни с научна информация или 
в монографии и колективни томове

5

11. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 3

12.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно ре-
цензиране 

2

Е 13. Придобита научна степен „доктор на науките“ 40

14.  Ръководство на успешно защитил докторант 
(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

15. Участие в национален научен или образователен проект 10

16. Участие в международен научен или образователен проект 20

17. Ръководство на национален научен или образователен проект 20

18. Ръководство на международен научен или образователен проект 40

19. Привлечени средства по проекти, ръководени от кандидата 1 точка за всеки 
5000 лв. 

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се из-
ползва в училищната мрежа

40/n

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, 
което се използва в училищната мрежа

20/n

22. Публикувана заявка за патент или полезен модел 20

23. Призната заявка за полезен модел, патент или авторско свидетелство 40

Област 5. Технически науки
Професионално направление 5.1. Машинно инженерство, 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, 
5.3. Комуникационна и компютърна техника, 5.4. Енергетика, 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация, 
5.6. Материали и материалознание, 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, 5.8. Проучване, добив 
и обработка на полезни изкопаеми, 5.9. Металургия, 5.10. Химични технологии, 5.11. Биотехнологии, 

5.12. Хранителни технологии, 5.13. Общо инженерство
Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и 

академични длъжности

Група от 
показатели

Съдържание Доктор Доктор на
науките

Главен 
асистент

Доцент Професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 - 100 - - -

В Показатели 3 или 4 - - - 100 100

Г Сума от показате-
лите от 5 до 11

30 100 - 200 200

Д Сума от показате-
лите от 12 до 15

- 100 - 50 100

Е Сума от показате-
лите от 16 до края

- - - - 150
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Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от 
показатели

Показател Брой точки

А 1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор“

50

Б 2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на 
науките“

100

В 3. Хабилитационен труд – монография 100

4.  Хабилитационен труд – научни публикации (не по-малко от 10) в 
издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация 

60/n за всяка 
публикация

Г 5.  Публикувана монография, която не е представена като основен 
хабилитационен труд

30

6.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 
присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за 
присъждане на научна степен „доктор на науките“

30

7.  Научна публикация в издания, които са реферирани и индексирани 
в световноизвестни бази данни с научна информация

40/n или разпре-
делени в съотно-
шение на базата 
на протокол за 

приноса

8.  Научна публикация в нереферирани списания с научно рецензиране 
или в редактирани колективни томове

20/n или разпре-
делени в съотно-
шение на базата 
на протокол за 

приноса

9. Публикувана глава от колективна монография 10/n

10.  Реализирани авторски проекти в областта на архитектурата или 
дизайна 

30/n

11.  Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на архитек-
турата или дизайна

35

Д 12.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индек-
сирани в световноизвестни бази данни с научна информация или 
в монографии и колективни томове

10

13. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 3

14.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно ре-
цензиране 

2

15.  Рецензии за реализирани авторски продукти в специализирани 
издания в областта на архитектурата или дизайна

10

Е 16. Придобита научна степен „доктор на науките“ 40

17.  Ръководство на успешно защитил докторант 
(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

18. Участие в национален научен или образователен проект 10

19. Участие в международен научен или образователен проект 20

20. Ръководство на национален научен или образователен проект 20

21. Ръководство на международен научен или образователен проект 40

22. Привлечени средства по проекти, ръководени от кандидата 1 точка за всеки 
5000 лв. 

23.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се из-
ползва в училищната мрежа

40/n

24.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, 
което се използва в училищната мрежа

20/n

25. Публикувана заявка за патент или полезен модел 20

26. Призната заявка за полезен модел, патент или авторско свидетелство 40
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Група от 
показатели

Показател Брой точки

27. Награди на конкурси за архитектура или дизайн, дадени от наци-
онални професионални форуми и организации 

10

28. Награди на конкурси за архитектура или дизайн, дадени от про-
фесионални форуми и организации в чужбина 

20

Област 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина
Професионално направление 6.1. Растениевъдство, 6.2. Растителна защита, 6.3. Животновъдство, 

6.4. Ветеринарна медицина, 6.5. Горско стопанство
Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и 

академични длъжности

Група от 
показатели

Съдържание Доктор Доктор на
науките

Главен 
асистент

Доцент Професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 - 100 - - -

В Показатели 3 или 4 - - - 100 100

Г Сума от показате-
лите от 5 до 12

30 100 - 200 200

Д Сума от показате-
лите от 13 и 15

- 100 - 50 100

Е Сума от показате-
лите от 16 до края

- - - - 100

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от 
показатели

Показател Брой точки

А 1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор“

50

Б 2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на 
науките“

100

В 3. Хабилитационен труд – монография 100

4.  Хабилитационен труд – научни публикации (не по-малко от 10) в 
издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация 

60/n за всяка 
публикация

Г 5.  Публикувана монография, която не е представена като основен 
хабилитационен труд

100

6.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 
присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за 
присъждане на научна степен „доктор на науките“

40

7.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и 
индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n или разпре-
делени в съотно-
шение на базата 
на протокол за 

приноса

8.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно 
рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

10/n или разпре-
делени в съотно-
шение на базата 
на протокол за 

приноса

9.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани 
в световноизвестни бази данни с научна информация 

45/n или разпре-
делени в съотно-
шение на базата 
на протокол за 

приноса
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Група от 
показатели

Показател Брой точки

10.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензи-
ране или публикувани в редактирани колективни томове

15/n или разпре-
делени в съотно-
шение на базата 
на протокол за 

приноса

11. Публикувана глава от колективна монография 20/n

12. Създадени линии и сортове, породи/раси животни с n участници 50/n

Д 13.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индек-
сирани в световноизвестни бази данни с научна информация или 
в монографии и колективни томове

15

14. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 10

15.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно ре-
цензиране 

5

Е 16.  Придобита научна степен „доктор на науките“ 40

17.  Ръководство на успешно защитил докторант 
(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

18. Участие в национален научен или образователен проект 15

19. Участие в международен научен или образователен проект 20

20. Ръководство на национален научен или образователен проект 30

21. Ръководство на международен научен или образователен проект 40

22.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се из-
ползва в училищната мрежа

40/n

23.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, 
което се използва в училищната мрежа

20/n

24. Патенти, изобретения, технологии с n участници 50/n

Област 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление 7.1. Медицина, 7.2. Стоматология, 7.3. Фармация, 7.4. Обществено здраве, 

7.5. Здравни грижи, 7.6. Спорт
Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и 

академични длъжности

Група от 
показатели

Съдържание Доктор Доктор на
науките

Главен 
асистент

Доцент Професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 - 100 - - -

В Показатели 3 или 4 - - - 100 100

Г Сума от показате-
лите от 5 до 9

30 100 - 200 (160 за 
ПН 7.6)

200 (180 за 
ПН 7.6)

Д Сума от показатели-
те от 10 до 12

- 100 - 50 100

Е Сума от показате-
лите от 13 до края

- - - - 100
(80 за ПН 7.6)

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от 
показатели

Показател Брой точки

А 1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна 
степен „доктор“

50

Б 2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на 
науките“

100

В 3. Хабилитационен труд – монография 100
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Група от 
показатели

Показател Брой точки

4.  Хабилитационен труд – научни публикации (не по-малко от 10) в 
издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни 
бази данни с научна информация

60/n за всяка 
публикация

Г 5.  Публикувана монография, която не е представена като основен 
хабилитационен труд

100

6.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за 
присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за 
присъждане на научна степен „доктор на науките“

40

7.  Публикации и доклади, публикувани в научни издания, реферирани 
и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация 

60/n или разпре-
делени в съотно-
шение на базата 
на протокол за 

приноса

8.  Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с 
научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни 
томове 

30/n или разпре-
делени в съотно-
шение на базата 
на протокол за 

приноса

9. Публикувана глава от колективна монография 20/n

Д 10.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индек-
сирани в световноизвестни бази данни с научна информация или 
в монографии и колективни томове

15

11. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 10

12.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно ре-
цензиране 

5

Е 13. Придобита научна степен „доктор на науките“ 40

14.  Ръководство на успешно защитил докторант 
(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

15. Придобита медицинска специалност 40

16. Участие в национален научен или образователен проект 15

17. Участие в международен научен или образователен проект 20

18. Ръководство на национален научен или образователен проект 30

19. Ръководство на международен научен или образователен проект 40

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се из-
ползва в училищната мрежа

40/n

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, 
което се използва в училищната мрежа

20/n

22.  Обучение на стажанти, специализанти и докторанти (семинарни 
и практически занятия)

30

23.  Завоювани отличия от национални спортни състезания (за ПН 
7.6. Спорт)

10

24.  Завоювани отличия от международни спортни състезания (за ПН 
7.6. Спорт)

20

Област 8. Изкуства
Професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, 8.2. Изобразително изкуство, 8.3. Музикално и 

танцово изкуство, 8.4. Театрално и филмово изкуство
Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и 

академични длъжности

Група от 
показатели

Съдържание Доктор Доктор на
науките

Главен 
асистент

Доцент Професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 - 100 - - -
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Група от 
показатели

Съдържание Доктор Доктор на
науките

Главен 
асистент

Доцент Професор

В Сума от показате-
лите от 3 до 5

- - - 100 100

Г Сума от показате-
лите от 6 до 15

30 60 - 120 150

Д Сума от показате-
лите от 16 до 19

- 50 - 40 80

Е Сума от показате-
лите от 20 до края

- - - 50 120

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от 
показатели

Показател Брой точ-
ки

А 1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“

50

Б 2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ 100

В 3.  Хабилитационен труд – публикувана монография в съответната научна 
област

100

4.  Реализиран авторски продукт в областта на изкуствата (филм, спектакъл, 
изложба, концерт и др.) 

50

5. Водеща (самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата 35

Г 6.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабили-
тационен труд

100 

7.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъж-
дане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане на 
научна степен „доктор на науките“

75

8.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индек-
сирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n

9.  Статии и доклади, публикувани в специализирани издания в областта на 
изкуствата

15/n

10.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация

45/n

11.  Студии, публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата 30/n

12. Реализиран кратък авторски продукт в областта на изкуствата 30/n

13.  Водеща (или самостоятелна) творческа изява в областта на изкуствата, 
която не е основен хабилитационен труд

35

14.  Поддържаща творческа изява или участие в колективен продукт в об-
ластта на изкуствата

10

15. Публикувана глава от колективна монография 20/n

Д 16.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани 
в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии 
и колективни томове

15

17. Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 10

18.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране 5

19.  Рецензии за реализирани авторски продукти или творчески изяви в спе-
циализирани издания в областта на изкуствата

10

Е 20. Придобита научна степен „доктор на науките“ 40

21.  Ръководство на успешно защитил докторант (n е броят съръководители 
на съответния докторант)

40/n

22.  Участие в национален научен, образователен или художественотворчески 
проект

15

23.  Участие в международен научен, образователен или художественотвор-
чески проект

20



СТР.  32  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 56

Група от 
показатели

Показател Брой точ-
ки

24.  Ръководство на национален научен, образователен или художественот-
ворчески проект

30

25.  Ръководство на международен научен, образователен или художестве-
нотворчески проект

40

26.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в 
училищната мрежа 

40/n

27.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което 
се използва в училищната мрежа

20/n

28.  Ръководство на майсторски клас, ателие или уъркшоп в областта на 
изкуствата 

20

29.  Творческа изява в майсторски клас, ателие, уъркшоп в областта на из-
куствата 

5

30.  Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от национални 
професионални форуми и организации 

10

31.  Награди на конкурси за творчество и изпълнение, дадени от професио-
нални форуми и организации в чужбина 

20

Област 9. Сигурност и отбрана
Професионално направление 9.1. Национална сигурност, 9.2. Военно дело

Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и 
академични длъжности

Група от 
показатели

Съдържание Доктор Доктор на
науките

Главен 
асистент

Доцент Професор

А Показател 1 50 50 50 50 50

Б Показател 2 - 100 - - -

В Показател 3 - - - 100 100

Г Сума от показате-
лите от 4 до 10

30 100 - 200 200

Д Сума от показате-
лите от 11 до 13

- 100 - 50 100

Е Сума от показате-
лите от 14 до края

- - - - 100

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от 
показатели

Показател Брой 
точки

А 1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор“

50

Б 2. Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“ 100

В 3.  Хабилитационен труд – публикувана монография в съответната научна 
област

100

Г 4.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабили-
тационен труд

100

5.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъж-
дане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане на 
научна степен „доктор на науките“

75

6.  Статии и доклади, публикувани в научни издания, реферирани и индек-
сирани в световноизвестни бази данни с научна информация

30/n

7.  Статии и доклади, публикувани в нереферирани списания с научно ре-
цензиране или публикувани в редактирани колективни томове или в 
специализирани издания за класифицирана информация

10/n

8.  Студии, публикувани в научни издания, реферирани и индексирани в 
световноизвестни бази данни с научна информация 

45/n
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Група от 
показатели

Показател Брой 
точки

9.  Студии, публикувани в нереферирани списания с научно рецензиране или 
публикувани в редактирани колективни томове или в специализирани 
издания за класифицирана информация

15/n

10.  Публикувана глава от колективна монография 20/n

Д 11.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани 
в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии 
и колективни томове

15

12.  Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране 10

13. Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране 5

Е 14. Придобита научна степен „доктор на науките“ 40

15.  Ръководство на успешно защитил докторант 
(n е броят съръководители на съответния докторант)

40/n

16. Участие в национален научен или образователен проект 15

17. Участие в международен научен или образователен проект 20

18. Ръководство на национален научен или образователен проект 30

19. Ръководство на международен научен или образователен проект 40

20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в 
училищната мрежа

40/n

21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което 
се използва в училищната мрежа

20/n

22.  Участие в колективи за разработване на стратегически и доктринални 
документи в областта на сигурността и отбраната

30/n

Забележки:
1. Изпълнението на минималните национални 

изисквания е само условие за допуск до участие в 
процедурите по ЗРАСРБ. 

2. Поради изискването на чл. 24, ал. 1, т. 3 от 
ЗРАСРБ за наличието на „монографичен труд или 
равностойни публикации“ в таблицата се съдържа 
формула за приравняването на монографията към 
еквивалентен брой публикации – статии или сту-
дии. Заместващите монографията статии/студии 
се изключват от броя на публикациите, оценявани 
по други показатели.

При прилагането на чл. 24, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ 
в отделни професионални направления (например 
някои от хуманитарните и от социалните науки) 
съобразно тяхната специфика се допуска само 
монографичен труд без приравняването му към 
равностойни публикации в специализирани научни 
издания. Отчита се значението на монографиите 
в хуманитарните и обществените науки. При тези 
науки най-голямото признание се получава чрез 
монографии, публикувани в страната и в чужбина, 
а не чрез статии или студии в списания. 

3. Министерството на образованието и науката 
чрез НАЦИД поддържа Списък на съвременни 
български научни издания, реферирани и индек-
сирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация, както и извършва съответните справки 
относно чуждестранните научни издания, рефе-
рирани и индексирани в световноизвестни бази 
данни с научна информация.

НАЦИД определя световноизвестните бази 
данни с научна информация, съотносими към 
съответното професионално направление. 

4. Министерството на образованието и науката 
чрез НАЦИД създава и поддържа Национален ре-
ферентен списък на съвременни български научни 
издания с научно рецензиране. На основата на този 
списък се отчитат публикации и цитати в издания 
с научно рецензиране, които не са реферирани и 
индексирани, като публикациите и цитатите са 
приведени към публикации и цитати в реферирани 
и индексирани издания чрез съответни числови 
стойности на съответствие. 

5. По отношение на монографиите с повече 
от един автор следва да е налице задължително 
разделителен протокол между авторите, като, за да 
се зачита трудът за монографичен, авторът следва 
да има самостоятелно брой страници, отговарящи 
на дефиницията за монография. При авторство на 
по-малък брой страници участието на съответния 
автор се счита за студия/статия.

6. Прилага се различно третиране на статиите 
с един автор и с няколко съавтора в различните 
професионални направления. 

При повечето области коефициентът за статията 
трябва да се раздели поравно между съавторите, 
като с „n“ се означава техният брой. 

Изключение се прави за области 4, 5, 6 и 7, в 
които водещият принос играе важна роля. В случай 
че авторите са подписали протокол за определяне 
на приноса си в публикацията, точките се разпре-
делят на базата на съотношението в протокола. 
Писма от всички съавтори също се приемат за 
протокол за определяне на приноса. 

7. Системата създава възможност за сумирането 
на коефициентите в рамките на една група пока-
затели (А, Б, В, Г, Д и Е), така че да се извършва 
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вътрешна компенсация и недостигащите точки 
от един показател да се допълват с точки от друг.

8. Специфични изисквания при установяване на 
показателите за различните академични длъжности:

а) „главен асистент“ – не се изисква изпълнение 
на допълнителни показатели след придобиване на 
образователната и научна степен „доктор“; 

б) „доцент“ – не могат да се повтарят доказател-
ства (публикации и др.) по различните показатели, 
представени за придобиване на образователната 
и научна степен „доктор“ и за придобиването на 
научната степен „доктор на науките“ (чл. 24, ал. 1, 
т. 3 от ЗРАСРБ);

в) „професор“ – не могат да се повтарят доказа-
телства (публикации и др.) по различните показате-
ли, представени за придобиване на образователната 
и научна степен „доктор“ и за придобиването на 
научната степен „доктор на науките“, и за заемане 
на академичната длъжност „доцент“ (чл. 29, ал. 1, 
т. 3 от ЗРАСРБ);

г) при заемане на академична длъжност „про-
фесор“, без преди това кандидатът да е заемал 
академичната длъжност „доцент“ (чл. 29, ал. 1, 
т. 2 от ЗРАСРБ), към изискуемите минимални 
национални изисквания за академичната длъжност 
„професор“ трябва да се прибавят и минималните 
национални изисквания за академичната длъжност 
„доцент“, като образователната и научна степен 
„доктор“ се включва само веднъж;

д) в процедурите по т. „б“ и „в“ могат да се 
ползват и точки за публикувана книга на базата 
на защитен дисертационен труд за присъждане на 
образователна и научна степен „доктор“ или за 
присъждане на научна степен „доктор на науките“.

9. От общия брой цитирания се изваждат тези, 
при които цитираната и цитиращата публикация 
имат поне един общ автор (т.е. автоцитатите). 
Всяка цитирана публикация се брои само веднъж 
за дадена цитираща публикация независимо от 
това колко пъти е спомената в текста на цитира-
щата статия. Могат да се представят цитирания от 
всички трудове на кандидата, като представените 
за целите на една процедура не могат да бъдат 
използвани в друга. Рецензия за една публика-
ция е приравнена на едно цитиране на същата 
публикация. 

10. С удостоверение от съответния издател за 
„публикувани“ се приемат и статии, студии, моно-
графии и др., които са приети за печат в издания, 
които притежават ISSN или ISBN.

11. При международни проекти се отчитат само 
средствата, които са привлечени за използване от 
българските учени, включени в проекта, и сред-
ствата, които са изразходвани на територията на 
България.

12. Хабилитационен труд е монографията или 
еквивалентните є статии, представени по реда на 
чл. 24, ал. 1, т. 3 или чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗРАСРБ.

При процедура за заемане на академичната 
длъжност „доцент“ или „професор“ с формула за 
приравняване на монографията към еквивален-
тен брой статии се прилага и Хабилитационна 
разширена справка за научните приноси, предста-
вляваща кратко изложение, в което кандидатът 
описва мястото на проведените изследвания в 
съответната научна област и своите лични приноси. 
Хабилитационната справка трябва да съдържа: 1. 

Въведение, в което накратко се описва същината 
на изследваните научни проблеми и тяхното място 
сред изследванията на другите изследователи в 
тази област; 2. Основни научни приноси, в които 
кандидатът подробно и изчерпателно описва кон-
кретните оригинални научни приноси, с които 
кандидатства в конкурса; 3. Библиография, в която 
ясно са разграничени статиите, с които кандидатът 
участва в конкурса, от другите статии на кандидата 
и от статиите на други автори.

13. За област 8. „Изкуства“:
а) „реализиран авторски продукт“ e публично 

изпълнен или официално разпространен в киномре-
жа, по радио, TV, CD, DVD, VOD, VR, AR, WWW 
и други платформи авторски театрален/танцов/
музикален/аудио-визуален художествен продукт 
(за продуцент, драматург, режисьор, композитор, 
хореограф, оператор, дизайнер, художник, сцено-
граф, костюмограф, звукорежисьор, аниматор); 
самостоя телна художествена/сценографска/фото-
графска изложба/инсталация/албум;

б) „водеща (самостоятелна) творческа изява“ 
e изпълнение на главна роля (солов или камерен 
концерт, моноспектакъл) в театрален/музикален/
танцов/аудио-визуален художествен продукт;

в) „реализиран кратък авторски продукт“ e 
публично изпълнен или официално разпространен 
в киномрежа, по радио, TV, CD, DVD, VOD, VR, 
AR, WWW и други платформи кратък авторски 
театрален/танцов/музикален/аудио-визуален худо-
жествен продукт (за продуцент, драматург, режи-
сьор, композитор, хореограф, оператор, дизайнер, 
художник, сценограф, костюмограф, звукорежисьор, 
аниматор);

г) „поддържаща творческа изява или участие в 
колективен продукт“ e изпълнение на поддържаща 
роля в театрален/музикален/танцов/аудио-визуа-
лен художествен продукт (сборен концерт; соло 
в оркестрова творба; участие с авторски продукт 
в обща художествена/сценографска/фотографска 
изложба/инсталация/албум.“

Заключителна разпоредба
§ 31. Постановлението влиза в сила от 

датата на обнародването му в „Държавен 
вестник“.

За министър-председател:
Томислав Дончев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6617

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 123 
ОТ 29 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на отбраната 

за 2018 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер до 310 000 лв. по бюджета на Ми-
нистерството на отбраната за 2018 г. за при-
веждане на два вертолета „Cougar“ AS-532-AL  
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в готовност за изпълнение на задачи по гасене 
на горски пожари от въздуха, чрез дооборудва-
не със специализирани средства и минимална 
първоначална подготовка на екипажите им.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходи и/или 
трансфери по централния бюджет за 2018 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на отбранителните способности“, бюджетна 
програма „Подготовка и използване на въоръ-
жените сили“ по бюджета на Министерството 
на отбраната за 2018 г.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2018 г.

Чл. 3. Министърът на отбраната да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на отбраната за 2018 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на отбраната.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател: 
Томислав Дончев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6618

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 
ОТ 29 ЮНИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 382 на Министерския съвет от 2015 г. за 
приемане на План за развитие на въоръжените 
сили до 2020 г. (обн., ДВ, бр. 3 от 2016 г.; изм. 
и доп., бр. 58 и 96 от 2016 г. и бр. 51 от 2017 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В приложение № 1 към чл. 1 се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В раздел II „Структура на въоръжените 
сили“, в т. 2 „Организационна структура на 
въоръжените сили“:

a) в т. 2.1 „Съвместно командване на си-
лите“ накрая се добавя:

„Съвместното командване на силите чрез 
Мобилната комуникационно-информационна 
система осигурява ангажиментите на Минис-
терството на отбраната към Националния 
мобилен модул по КИС (DCM-F).“;

б) в т. 2.7 „Структури на пряко подчине-
ние на министъра на отбраната“, в частта 
„Военномедицинска академия“, абзац трети 
думите „и Военномедицински университет“ 
се заличават.

2. В раздел ІV „Численост на въоръжените 
сили и разпределение на личния състав по 
структури на силите“:

а) в абзац четвърти годината „2018“ се за-
меня с „2020“, числото „29“ се заменя с „30“ 
и числото „46“ се заменя с „45“;

б) в абзац „Относителният дял на числе-
ността на Българската армия (БА) е, както 
следва:“ числото „10,7“ се заменя с „10,8“, 
числото „46,2“ се заменя с „49,1“, числото 
„23,1“ се заменя с „24,2“ и числото „12,2“ се 
заменя с „13,1“.

3. В раздел ІХ „Дислокация и инфраструк-
тура“, абзац втори числото „50 550“ се заменя 
с „37 540“.

§ 2. В приложение № 2 (поверително) към 
чл. 2 се правят изменения и допълнения съг-
ласно приложението (поверително).

Заключителни разпоредби
§ 3. В Постановление № 54 на Минис-

терския съвет от 2010 г. за приемане на Ус-
тройствен правилник на Министерството на 
отбраната и за определяне на структури на 
пряко подчинение на министъра на отбраната 
(обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 
и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 
55 и 76 от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г., 
бр. 42, 54, 58 и 96 от 2016 г., бр. 78 от 2017 г. и 
бр. 49 от 2018 г.) в приложение № 6 към чл. 8 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 числото „3101“ се заменя с „3098“.
2. В т. 2 след думите „959 щатни бройки“ 

се поставя запетая и се добавя „към 1 юли 
2019 г. – 1009 щатни бройки“.

3. В т. 9 числото „305“ се заменя с „308“.
4. В т. 10 след думите „546 щатни бройки“ 

се поставя запетая и се добавя „към 1 юли 
2019 г. – 598 щатни бройки“. 

5. В т. 11 след думите „267 щатни бройки“ 
се поставя запетая и се добавя „към 1 юли 
2019 г. – 283 щатни бройки“.

§ 4. В Правилника за устройството и 
дейността на Служба „Военна информация“, 
приет с Постановление № 170 на Минис-
терския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 
2016 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2018 г.), в при-
ложение № 3 (поверително) към чл. 51, ал. 1 
се правят изменения съгласно приложението 
(поверително).

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател: 
Томислав Дончев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6619
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 
ОТ 29 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ,  
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на  
Република България за 2018 г. за непредвидени 
и/или неотложни разходи за предотвратяване, 
овладяване и преодоляване на последиците 

от бедствия

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2018 г. в общ размер 21 218 605 лв., 
разпределени, както следва:

1. разходи по бюджета на Администра-
цията на Министерския съвет в общ размер 
1 350 475 лв., от които:

а) на областния управител на област Бургас:
аа) за осигуряване проводимостта на учас-

тък от речното легло на р. Русокастренска в 
южния край на с. Русокастро, община Каме-
но – 29 604 лв.;

бб) за осигуряване проводимостта на учас-
тък от речното легло на р. Русокастренска в 
северозападния край на с. Русокастро, община 
Камено – 32 204 лв.;

б) на областния управител на област Вар-
на за изготвяне на проект за осигуряване 
пропускателната способност на р. Двойница 
в района на с. Дюлино – участъци № 1 и 2, 
и в района на с. Солник – 15 000 лв.;

в) на областния управител на област Ве-
лико Търново за брегозащитни дейности и 
възстановяване проводимостта на р. Янтра в 
обхвата на гр. В. Търново, етап I – 200 м преди 
„Владишки мост“ – каменния мост на път III-
514 „Г. Оряховица – Арбанаси – В. Търново“ 
(църква „Свети Четиридесет мъченици“) до 
мост на път I-5 „Русе – В. Търново – Габрово“ 
при ул. Цар Иван Асен II, по течението на 
реката, подетап Ia – км 0+278,64 (HK2) до км 
0+555,81 (КК3) – 395 359 лв.;

г) на областния управител на област Враца:
аа) за планово почистване на речните легла 

извън урбанизираните територии на област 
Враца – 147 486 лв.;

бб) за възстановителни работи на покрива 
на сграда – държавна собственост, на ул. Бен-
ковска № 2, гр. Враца – 53 823 лв.;

д) на областния управител на област Пер-
ник за изготвяне на проекти за почистване и 
подобряване проводимостта на речните легла 
в област Перник – 59 500 лв.;

е) на областния управител на област Стара 
Загора за аварийно укрепване на брега, до-
изграждане на дига и почистване на речното 
легло на р. Тунджа при с. Зимница, община 
Мъглиж – 617 499 лв.;

2. разходи по бюджета на Министерството 
на отбраната в общ размер 6258 лв., от които:

а) за разплащане на разходи за ликвидиране 
на последствията от наводнение на територия-
та на общините Бургас и Камено – 4873 лв., 
в т. ч. в частта „Персонал“ – 4730 лв., и за 
„Издръжка“ – 143 лв.;

б) за разплащане на непредвидени разходи 
за изпълнени мероприятия по неутрализи-
рането на бойни припаси на територията на 
страната през януари 2018 г. – 1385 лв., в т. ч. 
в частта „Персонал“ – 608 лв., и за „Издръж-
ка“ – 777 лв.;

3. разходи по бюджета на Министерството 
на вътрешните работи в общ размер 45 014 лв., 
от които:

а) за организиране и провеждане на ХVІ 
Национално ученическо състезание „Защита 
при бедствия, пожари и извънредни ситуа-
ции – 2018 г.“ в гр. Стара Загора – 16 255 лв.;

б) за организиране и провеждане на ХІХ 
Републикански състезания на младежки-
те противопожарни отряди „Млад огнебо-
рец“ – 2018 г. в курортен комплекс „Албена“, 
област Добрич – 22 465 лв.;

в) за възстановяване на непредвидени 
разходи, извършени от структурите на Главна 
дирекция „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ – МВР, при участието им 
в овладяването на възникнали бедствия и 
извънредни ситуации в периода декември 
2017 г. – март 2018 г. – 6294 лв., включително 
3011 лв. в частта „Персонал“;

4. разходи по бюджета на Министерството 
на образованието и науката в общ размер 
163 711 лв., от които:

а) за ремонт на столова, общежитие и уче-
бен корпус на Професионална гимназия „Ген. 
Владимир Заимов“ – гр. Сопот – 94 825 лв.;

б) за ремонт и трайно възстановяване на 
сграда на Професионалната гимназия по ту-
ризъм, гр. Самоков – 68 886 лв.;

5. разходи по бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството 
в общ размер 107 474 лв., от които:

а) за възстановяване на извършени разходи 
в резултат на настъпили повреди и разру-
шения по републиканската пътна мрежа на 
територията на област Добрич – 12 916 лв.;

б) за възстановяване на извършени разходи 
в резултат на настъпили повреди и разрушения 
по републиканската пътна мрежа на терито-
рията на област Враца – 14 431 лв.;

в) за възстановяване на извършени разходи 
в резултат на настъпили повреди и разру-
шения по републиканската пътна мрежа на 
територията на област Монтана – 20 751 лв.;

г) за възстановяване на извършени разходи 
в резултат на настъпили повреди и разру-
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шения по републиканската пътна мрежа на 
територията на област Кърджали – 24 832 лв.;

д) за възстановяване на извършени разходи 
в резултат на настъпили повреди и разрушения 
по републиканската пътна мрежа на терито-
рията на област Шумен – 34 544 лв.;

6. разходи по бюджета на Министерството 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията в общ размер 644 605 лв., от 
които:

а) за неотложни аварийно-възстановителни 
работи на контактна мрежа в междугарието 
Гурково – Твърдица между км 249+500 и км 
250+500 – 6636 лв.;

б) за разплащане на непредвидени разходи 
за извършването на неотложни аварийно-
възстановителни работи в гр. Дряново от км 
158+340 до км 158+365 – 5524 лв.;

в) за неотложно укрепване на земно-скален 
откос от км 191+080 до км 191+140 в между-
гарието Плачковци – Кръстец по 4-та главна 
жп линия Русе – Подкова – 632 445 лв.;

7. трансфер по бюджета на Община Гоце 
Делчев за укрепване на десния бряг на р. Маре-
во и улица в участъците между о.т. 18-20, кв. 5, 
и о.т. 46-49, кв. 16, с. Корница – 234 052 лв.;

8. трансфер по бюджета на Община Симитли 
за корекция на централно дере в с. Полето, 
преминаващо успоредно и непосредствено до 
пътя с. Полето – с. Брежани – 309 034 лв.;

9. трансфер по бюджета на Община Стру-
мяни за повишаване на хидравличната про-
водимост на р. Цапаревска на територията 
на с. Микрево чрез иновативни методи за 
укрепване (геоклетки) – I етап – 350 000 лв.;

10. трансфер по бюджета на Община Малко 
Търново в общ размер 609 007 лв., от които:

а) за спешни аварийни работи по нарушена-
та превантивна инфраструктура на територи-
ята на община Малко Търново – 253 528 лв.;

б) за авариен неотложен ремонт на по-
кривна конструкция на СОУ „Васил Левски“, 
гр. Малко Търново – 355 479 лв.;

11. трансфер по бюджета на Община Аврен 
за аварийно-възстановителни работи на по-
кривната конструкция на Народно читалище 
„Просвета – 1972“, с. Приселци – 93 229 лв.;

12. трансфер по бюджета на Община Акса-
ково за разплащане на разходи за непредвидени 
работи по време на бедствено положение от 
28 февруари до 1 март 2018 г. – 31 127 лв.;

13. трансфер по бюджета на Община Бяла 
(област Варна) за възстановяване сградата на 
Читалище „Васил Левски – 1937“, с. Господи-
ново – 109 872 лв.;

14. трансфер по бюджета на Община Варна 
в общ размер 202 063 лв., от които:

а) за изграждане на нови предпазни кон-
струкции и укрепване на стълбището за 
посетители в скален комплекс и национален 
парк Комплекс „Аладжа манастир“, гр. Вар-
на – 37 824 лв.;

б) за аварийно временно укрепване на 
части от археологически комплекс „Римски 
терми“ – Районен исторически музей – Вар-
на – 14 239 лв.;

в) за възстановяване проводимостта на 
открит отводнителен канал, реконструкция 
и ремонт на път и пешеходни мостови съо-
ръжения между две прилежащи улични 
платна на ул. Васил Левски, с. Константино-
во – 150 000 лв.;

15. трансфер по бюджета на Община Ветрино 
за възстановяване на пропускателната способ-
ност на река, преминаваща през с. Габърница 
и землището му – І участък – речно корито, 
от пресичането с автомагистрала „Хемус“ до 
регулацията на с. Габърница – 202 200 лв.;

16. трансфер по бюджета на Община Долни 
чифлик в общ размер 204 673 лв., от които:

а) за ремонтно-възстановителни рабо-
ти на плочест водосток на местен път в  
ПИ 0407 по КВС на землището на Долни 
чиф лик – 45 746 лв.;

б) за аварийно-възстановителни работи по 
дере в с. Старо Оряхово – 158 927 лв.;

17. трансфер по бюджета на Община Дъл-
гопол в общ размер 295 360 лв., от които:

а) за ремонт на покрива на СОУ „Назъм 
Хикмет“, УПИ І-143 в кв. 27 по плана на 
с. Медовец – 171 141 лв.;

б) за ремонт на покривната конструкция на 
поликлиниката в гр. Дългопол – 124 219 лв.;

18. трансфер по бюджета на Община Горна 
Оряховица за укрепване на свлачище по улица 
от ОК 943 до ОК 933 в гр. Горна Оряховица –  
ІІ етап – 370 451 лв.;

19. трансфер по бюджета на Община Ляс-
ковец за ремонтно-възстановителни работи 
на оградни и подпорни зидове и ритуална 
къща към църквата „Св. Атанасий“, гр. Ляс-
ковец – 333 314 лв.;

20. трансфер по бюджета на Община Пав-
ликени за предотвратяване на наводнения в 
община Павликени чрез обновяване и реха-
билитация на улици в с. Стамболово, вклю-
чително разходи за проектиране – 311 582 лв.;

21. трансфер по бюджета на Община Стра-
жица за авариен ремонт на язовир „Ташлъ 
дере“, с. Камен – 581 102 лв.;

22. трансфер по бюджета на Община Бяла 
Слатина за неотложни разходи по овладява-
не на бедствено положение, възникнало на  
15 май 2018 г. вследствие на гръмотевични 
бури и градушки – 250 000 лв.;
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23. трансфер по бюджета на Община Ро-
ман за аварийно-възстановителни работи на 
местен път до махала „Марково равнище“ –  
96 665 лв.;

24. трансфер по бюджета на Община Габрово 
в общ размер 260 988 лв., от които:

а) за аварийно укрепване на общински път 
GAB 3038 км 8+700, с. Фърговци – 12 807 лв.;

б) за аварийно укрепване на ул. Тотю 
Иванов – при мост ул. Поп Андрей, гр. Габро-
во – 38 721 лв.;

в) за аварийно укрепване на ул. Илевска 
при УПИ І-8149, кв. 41, гр. Габрово – 38 830 лв.;

г) за аварийно укрепване на бряг на р. Янтра 
в района на ул. Орловска при о.т. 10 – о.т. 9, 
гр. Габрово – 170 630 лв.;

25. трансфер по бюджета на Община Тервел 
за възстановяване на път DOB 3194 (гредови 
мост гр. Тервел) – 37 725 лв.;

26. трансфер по бюджета на Община Сапа-
рева баня в общ размер 462 380 лв., от които:

а) за аварийно-възстановителни работи на 
пътя, отводнителната система и пътни съо-
ръжения на местен път за манастир „Покров 
на Св. Богородица“, с. Ресилово – 249 594 лв.;

б) за аварийно-възстановителни меро-
приятия на ул. Хан Аспарух, с. Сапаре-
во – 212 786 лв.;

27. трансфер по бюджета на Община 
Априлци за неотложни възстановителни 
работи на част от общински път с кад. 
№ 52218.547.417 – гр. Априлци, кв. „Видима“, 
ул. Първомайска – 24 029 лв.;

28. трансфер по бюджета на Община Георги 
Дамяново в общ размер 839 016 лв., от които:

а) за възстановяване на покривна конструк-
ция на сграда – читалище, с. Гаврил Геново –  
51 091 лв.;

б) за изграждане на подпорна стена (дясно), 
прилежаща на кв. 28 – 50 м, с. Дива Слати-
на – 98 505 лв.;

в) за изграждане на подпорна стена, при-
лежаща на ул. 25-а, от о.т. 80 до о.т. 29, с. Ме-
ляне – 485 074 лв.;

г) за изграждане на подпорна стена (ляв 
бряг) на р. Дългоделска Огоста, с. Гаврил 
Геново – 204 346 лв.;

29. трансфер по бюджета на Община Мед-
ковец за аварийно възстановяване на коритото 
на преливника на язовир „Сливовишко дере“ 
в землището на с. Сливовик – 500 000 лв.;

30. трансфер по бюджета на Община Яки-
мово за почистване коритото на р. Душилница 
в района на с. Комощица, І етап – 285 696 лв.;

31. трансфер по бюджета на Община Бра-
цигово за изграждане на геозащитни съо-
ръжения и водосток по ул. Братя Попови, 
гр. Брацигово, за отвеждане на поройните 
води в р. Умишка – 303 094 лв.;

32. трансфер по бюджета на Община 
Панагюрище за възстановително-ремонтни 
работи на мост на р. Луда Яна в центъра на 
с. Попинци – 280 800 лв.;

33. трансфер по бюджета на Община Пещера 
за основен ремонт на мост над р. Пишманка 
в с. Капитан Димитриево – 292 993 лв.;

34. трансфер по бюджета на Община Сър-
ница в общ размер 194 330 лв., от които:

а) за възстановяване на водосток за ук-
репване на общински път преди вилно сели-
ще – гр. Сърница – 72 014 лв.;

б) за възстановяване на водосток за ук-
репване на пътя Доспат – Сърница при раз-
клона за местност Крушата – гр. Сърни-
ца – 122 316 лв.;

35. трансфер по бюджета на Община Земен 
за почистване на речните легла на р. Струма 
и р. Треклянска – 450 600 лв.;

36. трансфер по бюджета на Община Перник 
в общ размер 677 754 лв., от които:

а) за трайно възстановяване на читалище 
„Отец Паисий“, с. Кралев дол – 108 490 лв.;

б) за трайно възстановяване на читалище, 
с. Рударци – 48 033 лв.;

в) за трайно възстановяване на читалище, 
с. Кладница – 55 068 лв.;

г) за трайно възстановяване на физкултурен 
салон на VІ СОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –  
гр. Перник – 51 399 лв.;

д) за възстановяване на покривна плоча на 
административна сграда на общински пазари 
„Пазари – Перник“, гр. Перник – 15 919 лв.;

е) за трайно възстановяване на спортна 
база, с. Дивотино – 339 835 лв.;

ж) за възстановителна помощ по админи-
стративни преписки, върнати от администра-
тивния съд за ново произнасяне – 59 010 лв.;

37. трансфер по бюджета на Община Долна 
Митрополия за възстановяване на ул. Вит, 
с. Подем, и изграждане на система за пред-
пазване от дъждовните води – 610 790 лв.;

38. трансфер по бюджета на Община Левски 
в общ размер 338 340 лв., от които:

а) за възстановяване на отводнителен канал 
от ОК 104 до ОК 105, с. Българене – 7299 лв.;

б) за възстановяване на мост на път 303 
PVN 1112 гр. Левски – с. Варана – граница 
община (Левски – Свищов), и почистване 
коритото на р. Ломя – 52 470 лв.;

в) за възстановяване на сградата на 
спортна зала „Христо Ботев“, с. Българене –  
278 571 лв.;

39. трансфер по бюджета на Община Нико-
пол за възстановяване на извършени разходи 
за аварийно възстановяване на ул. Н. Й. Вап-
царов, с. Черковица – 202 495 лв.;
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40. трансфер по бюджета на Община Пле-
вен за неотложни разходи за овладяване на 
бедствено положение, възникнало на 15 май 
2018 г. вследствие на гръмотевични бури и 
градушки – 250 000 лв.;

41. трансфер по бюджета на Община „Ма-
рица“ за неотложни възстановителни работи 
по възстановяване проводимостта на дере в 
с. Маноле – 485 000 лв.;

42. трансфер по бюджета на Община Стам-
болийски за укрепване на бермата по десния 
бряг на р. Марица в участък с дължина 300 м, 
в регулацията на с. Три водици – 299 115 лв.;

43. трансфер по бюджета на Община Две 
могили за реконструкция, модернизация и 
обновяване на народно читалище „Пробу-
да – 1927“, с. Батишница – 274 000 лв.;

44. трансфер по бюджета на Община Це-
ново за разплащане на непредвидени разходи 
за почистване на общинска пътна мрежа при 
усложнена зимна обстановка през януари 
2016 г. – 8682 лв.;

45. трансфер по бюджета на Община Си-
листра за възстановителни работи на язовирна 
каскада, обхващаща три свързани язовира, 
намиращи се на територията на с. Майор 
Ценович, с. Бабук и с. Калипетрово, включи-
телно разходите за проектиране – 467 313 лв.;

46. трансфер по бюджета на Община Котел 
в общ размер 161 312 лв., от които:

а) за аварийно-възстановителни работи по 
преодоляване последствията от интензивни 
валежи по поречието на р. Котлешница в 
регулацията на гр. Котел – 59 687 лв.;

б) за възстановяване на дясната предпазна 
дига на р. Луда Камчия и изровен участък 
от земеделска земя в землището на с. Гра-
дец – 101 625 лв.;

47. трансфер по бюджета на Община Сливен 
за разплащане на неотложни аварийно-въз-
становителни работи по покрива на сградата 
на кметството в с. Гавраилово – 30 436 лв.;

48. трансфер по бюджета на Община Борино 
в общ размер 639 897 лв., от които:

а) за укрепване на път ІV-19772 Тешел – Буй-
ново при км 7+100 чрез изграждане на под-
порна стена – 366 356 лв.;

б) за изграждане на подпорна стена на 
ул. Алеко, кв. 26, под УПИ ХХХІ, с. Бори-
но – 273 541 лв.;

49. трансфер по бюджета на Община 
Девин за възстановяване и изграждане на 
подпорна стена и водосток за укрепване на 
пътя Тешел – Триград – Кестен, разклон за 
с. Жребево, при км 6+065 – 307 012 лв.;

50. трансфер по бюджета на Община Доспат 
за подпорна стена и укрепване на улица в кв. 63, 
гр. Доспат (промишлена зона) – 315 511 лв.;

51. трансфер по бюджета на Община Зла-
тоград в общ размер 270 492 лв., от които:

а) за изграждане на подпорна стена на 
ул. Тунджа от о.т. 1108 и о.т. 1113 по ПУП на 
гр. Златоград – 156 898 лв.;

б) за изграждане на подпорна стена на 
ул. Стефан Стамболов – десен бряг на р. Го-
ляма река между о.т. 9 и о.т. 11, кв. 1 по ПУП 
на гр. Златоград – 113 594 лв.;

52. трансфер по бюджета на Община Ма-
дан за неотложни възстановителни работи по 
изграждане на подпорна стена и водосток за 
укрепване на улица в с. Букова поляна между 
о.т. 83 и о.т. 86 – 85 050 лв.;

53. трансфер по бюджета на Община Не-
делино в общ размер 597 625 лв., от които:

а) за аварийно възстановяване на подпор-
на стена под сградата на детската градина в 
с. Върлино – 184 524 лв.;

б) за водосток и подпорна стена на път в 
с. Дуня – Горна махала – 157 929 лв.;

в) за подпорна стена и възстановяване 
настилка на път към квартал Пиличеви, 
с. Средец – 255 172 лв.;

54. трансфер по бюджета на Община Смолян 
в общ размер 316 184 лв., от които:

а) за аварийно изграждане на ул. Елица, 
с. Момчиловци – 300 000 лв.;

б) за възстановяване на канализация в 
с. Славейно – 16 184 лв.;

55. трансфер по бюджета на Столичната 
община за възстановяване на средства, из-
разходвани за предотвратяване, овладяване и 
преодоляване на последици от бедствия през 
2017 г. – 247 921 лв.;

56. трансфер по бюджета на Община Казан-
лък за почистване на речни легла и изграж-
дане на съоръжения – р. Стара река, квартал 
Крайречен – гр. Казанлък, дере, участък на 
р. Стара река – с. Енина (подпорна стена № 1, 
почистване речно легло Казанлък – подпорна 
стена № 3, прагове № 1, 2 и 3), почистване на 
речното легло – с. Енина – 373 728 лв.;

57. трансфер по бюджета на Община Рад-
нево за възстановяване на мост на общински 
път SZR 1173 с. Загоре до гр. Раднево, с. Ко-
ларово – 351 859 лв.;

58. трансфер по бюджета на Община 
Слив ница за неотложен авариен ремонт на 
общински път SOF 3642 (стар ІV-81134) Ал-
домировци – Братушково в участъка от км 
0+300 до км 0+617 – 340 183 лв.;

59. трансфер по бюджета на Община 
Ивайловград за почистване на речното легло 
за осигуряване на проводимост при високи 
води на р. Арда при границата с Гърция и 
укрепване на бреговете до помпена станция 
за питейни води – 393 188 лв.;
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60. трансфер по бюджета на Община Лю-
бимец в общ размер 684 402 лв., от които:

а) за аварийно-възстановителни работи 
по сградата на здравната служба – с. Малко 
градище – 34 402 лв.;

б) за изграждане на южен обходен канал по 
ул. Тракия за отвеждане на дъждовните води 
до р. Белишка, гр. Любимец – 650 000 лв.;

61. трансфер по бюджета на Община Ма-
джарово в общ размер 189 415 лв., от които:

а) за възстановяване на разрушени бетон-
ни перила и укрепващи скатове на водосток 
и пътно платно при км 2+420 на път HKV 
3103 с. Долни Главанак – разклон с. Голяма 
долина – 13 256 лв.;

б) за предварителни проучвания за обект 
„Мост над р. Арда на общински път HKV 
2105 (ІІІ-8081) – Маджарово – Сеноклас“ –  
20 000 лв.;

в) за отнесени земни и укрепващи скато-
ве, банкет на пътно платно при км 3+920 на 
път HKV 3103 с. Долни Главанак – разклон 
с. Голяма долина – 20 277 лв.;

г) за укрепващи скатове и подложни пласто-
ве от пътно платно при км 2+450 до км 2+550 
на път HKV 3103 с. Долни Главанак – разклон 
с. Голяма долина – 20 469 лв.;

д) за укрепваща бетонна стена и отнесени 
подложни пластове на пътното платно при км 
17+600 на път HKV 2224 (с. Ефрем – с. Малко 
Брягово) – разклон с. Бориславци – 21 225 лв.;

е) за аварийно-възстановителни работи във 
връзка с отнесени земни маси и подложни 
пластове от пътно платно при водосток на 
обслужващ път (републикански път Долни Гла-
ванак – с. Бориславци) – р. Арда – 31 718 лв.;

ж) за аварийно-възстановителни работи 
на разрушени улици от (о.т. 72 – о.т. 96 –  
о.т. 107 – о.т. 108) и от о.т. 66 – о.т. 100 –  
о.т. 99 – о.т. 104 – о.т. 105 – с. Бориславци –  
62 470 лв.;

62. трансфер по бюджета на Община Ми-
нерални бани за аварийно почистване на 
речното легло на р. Банска и доизграждане 
на подпорни стени в регулационните граници 
на с. Сусам – 390 000 лв.;

63. трансфер по бюджета на Община Си-
меоновград за аварийно-възстановителни 
работи по реконструкция на уличното плат-
но, тротоарите и отводнителната система 
на ул. Йордан Йовков от о.т. 146 до о.т. 147, 
гр. Симеоновград – 119 787 лв.;

64. трансфер по бюджета на Община Никола 
Козлево в общ размер 958 195 лв., от които:

а) за аварийно-възстановителни дейности 
на читалище „Пробуда – 1906“, с. Никола 
Козлево – 269 271 лв.;

б) за осигуряване проводимостта на реч-
ното легло на р. Хърсовска (дере), с. Караве-
лово – 688 924 лв.

(2) Допълнителните трансфери по чл. 1, 
ал. 1, т. 7 – 64 се предоставят от централния 
бюджет по бюджетите на общините като 
трансфер за други целеви разходи.

(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на резерва за непредвидени и/или не-
отложни разходи за 2018 г. в частта за предот-
вратяване, овладяване и преодоляване на по-
следиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел II,  
т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Ре-
публика България за 2018 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ския съвет за 2018 г. „Политика в областта на 
осъществяването на държавните функции на 
територията на областите в България“, бюджет-
на програма „Осъществяване на държавната 
политика на областно ниво“, и показателите 
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2018 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 
в размер 6258 лв., включително 5338 лв. по 
показател „Персонал“, да се увеличат раз-
ходите по бюджета на Министерството на 
отбраната за 2018 г. по „Политика в областта 
на отбранителните способности“, бюджетна 
програма „Подготовка и използване на въ-
оръжените сили“.

(2) Със сумата за издръжка по чл. 1, ал. 1, 
т. 2 в размер 920 лв. да се увеличат показате-
лите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2018 г. 

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 
в размер 45 014 лв., включително 3011 лв. по 
показател „Персонал“, да се увеличат раз-
ходите по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2018 г. по „Политика в 
областта на пожарната безопасност и защитата 
на населението при извънредни ситуации“, 
бюджетна програма „Пожарна безопасност и 
защита на населението при пожари, бедствия 
и извънредни ситуации“.

(2) Със сумата за издръжка по чл. 1, 
ал. 1, т. 3 в размер 42 003 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2018 г. 

Чл. 5. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 4 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на образованието и науката за 2018 г. 
по „Политика в областта на всеобхватното, 
достъпно и качествено предучилищно и учи-
лищно образование. Учене през целия живот“, 
бюджетна програма „Училищно образование“, 
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и показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2018 г. 

Чл. 6. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 5 да 
се увеличат разходите по бюджета на Ми-
нистерството на регионалното развитие и 
благоустройството за 2018 г. по „Политика 
за поддържане, модернизация и изграждане 
на техническата инфраструктура, свързана 
с подобряване на транспортната достъпност 
и интегрираното управление на водните 
ресурси и геозащита“, бюджетна програма 
„Рехабилитация и изграждане на пътна ин-
фраструктура“, и показателите по чл. 22, ал. 3 
от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2018 г. 

Чл. 7. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 6 да 
се увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията за 2018 г. по „По-
литика в областта на транспорта“, бюджетна 
програма „Организация, управление на транс-
порта, осигуряване на безопасност, сигурност 
и екологосъобразност“, и показателите по 
чл. 24, ал. 3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2018 г.

Чл. 8. (1) Средствата за възстановителна 
помощ по чл. 1, ал. 1, т. 36, буква „ж“ да се 
предоставят в съответствие с разпределението 
на сумата по приложение № 2 към Протокол 
№ 2 на Междуведомствената комисия за въз-
становяване и подпомагане към Министерския 
съвет от 1 юни 2018 г.

(2) Средствата за възстановителна помощ 
по ал. 1 се предоставят на правоимащите 
лица чрез общинската администрация по 
постоянен адрес на лицата по касов и без-
касов път. 

Чл. 9. Главният секретар на Министерския 
съвет, министърът на отбраната, министъ-
рът на вътрешните работи, министърът на 
образованието и науката, министърът на ре-
гионалното развитие и благоустройството и 
министърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията да извършат съот-
ветните промени по бюджетите си за 2018 г. 
и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 10. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2018 г., включително по бюджетните 
взаимоотношения на общините с централния 
бюджет за 2018 г.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно-
вание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от 
Закона за публичните финанси.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 
ОТ 2 ЮЛИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 184 на Министерския съвет от 2012 г. за 
привеждане в съответствие на категориите 
на служителите по Закона за Министерството 
на вътрешните работи и ранговете на служи-
телите по Закона за Държавна агенция „На-
ционална сигурност“ от резерва със званията 
на военнослужещите по Закона за отбраната 
и въоръжените сили на Република България 

(ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В наименованието думата „категори-
ите“ се заменя с „длъжностите“, след думите 
„Министерството на вътрешните работи“ съ-
юзът „и“ се заменя със запетая, а след думата 
„резерва“ се добавя „и по Закона за Държавна 
агенция „Разузнаване“ от резерва“.

§ 2. В член единствен думите „категори-
ите на служителите по чл. 170 от Закона за 
Министерството на вътрешните работи“ се 
заменят с „длъжностите на служителите по 
чл. 143, ал. 1 от Закона за Министерството 
на вътрешните работи“, след думите „въ-
трешните работи“ съюзът „и“ се заменя със 
запетая, а след думата „резерва“ се добавя 
„и ранговете на служителите по чл. 36 от 
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ 
от резерва“.

§ 3. Приложението към член единствен се 
изменя така:

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на главния секретар на Министерския 
съвет, на заместник министър-председателя 
по сигурността и обществения ред и министър 
на отбраната, на министъра на вътрешните 
работи, на министъра на образованието и 
науката, на министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството, на министъра на 
транспорта, информационните технологии и 
съобщенията, на областните управители на 
областите Бургас, Варна, Велико Търново, 
Враца, Перник и Стара Загора и на кметовете 
на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

За министър-председател: 
Томислав Дончев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6631
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РЕШЕНИЕ № 454
ОТ 2 ЮЛИ 2018 Г.

за удължаване срока на разрешението за 
търсене и проучване на нефт и природен 
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 
от Закона за подземните богатства, в площта 
„Блок 1-9 Мизия“, разположена на терито-

рията на област Враца

На основание чл. 5, т. 2 от Закона за 
подземните богатства, чл. 31, т. 31.1 и 31.2 
от Договора за търсене и проучване на су-
ров нефт и природен газ в площта „Блок 1-9 
Мизия“, разположена на територията на об-
ласт Враца, сключен на 27 май 2013 г. между 
Министерския съвет на Република България, 
представляван от министъра на икономиката, 
енергетиката и туризма, и „Моезия Ойл енд 
Газ“ ПЛС, изменен с допълнително споразу-
мение № 1 от 28 април 2015 г., уведомление 
от титуляря с вх. № 99-00-588 от 21 октомври 
2014 г. на Министерството на икономиката 
и енергетиката за наличие на обстоятел-
ство, представляващо непреодолима сила, 
и мотивирано предложение на министъра 
на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Към срока на разрешението за търсене 
и проучване на нефт и природен газ – под-
земни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Зако-
на за подземните богатства, в площта „Блок 
1-9 Мизия“, разположена на територията на  
област Враца, се добавя срок 353 дни, в 
резултат на забава, причинена от непреодо-
лима сила.

2. За добавения срок титулярят на раз-
решението „Мизия Ойл енд Газ (Бълга-
рия)“ – ЕООД, се задължава да извърши 
търсещо-проучвателни дейности по видове и 
обеми съгласно одобрената от министъра на 
икономиката, енергетиката и туризма работна 
програма – неразделна част от Договора за 
търсене и проучване на суров нефт и природен 
газ в площта „Блок 1-9 Мизия“, разположена 
на територията на област Враца, сключен на 
27 май 2013 г. между Министерския съвет 
на Република България, представляван от 
министъра на икономиката, енергетиката 
и туризма, и „Моезия Ойл енд Газ“ ПЛС, 
изменен с допълнително споразумение № 1 
от 28 април 2015 г.

3. Оправомощава министъра на енер-
гетиката да сключи с „Мизия Ойл енд Газ 
(България)“ – ЕООД, допълнително спора-
зумение за добавяне на срок към срока на 
разрешението за търсене и проучване на 
нефт и природен газ – подземни богатства 
по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните 
богатства, в площта „Блок 1-9 Мизия“, раз-

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

КОМИСИЯ ЗА РАЗКРИВАНЕ НА ДО-
КУМЕНТИТЕ И ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖ-
ДАНИ КЪМ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ 
И РАЗУЗНАВАТЕЛНИТЕ СЛУЖБИ НА 

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за дейността на Комисията за 
разкриване на документите и за обявяване 
на принадлежност на български граждани 
към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия и на 
нейната администрация (обн., ДВ, бр. 41 от 
2007 г.; изм., бр. 85 от 2007 г., бр. 88 от 2008 г., 
бр. 5 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 48 от 2012 г., 
бр. 105 от 2013 г., бр. 28 от 2015 г., бр. 100 от 

2016 г. и бр. 33 от 2018 г.)

§ 1. В чл. 2, ал. 3 думите „бюджетни кре-
дити“ се заменят с „бюджет“. 

§ 2. В чл. 37, ал. 1, т. 1 накрая се поставя 
запетайка и се добавя „както и на проверка 
за установяване на принадлежност“.

§ 3. В чл. 37, ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. три имена, ЕГН, място на раждане, 

адрес за контакт, телефон, имейл адрес на 
заявителя – физическо лице;“. 

§ 4. В § 3 накрая се поставя запетайка и 
се добавя „изменен и допълнен с Решение на 
комисията и Протокол № 24 от 26.06.2018 г.“.

Председател:  
Евтим Костадинов

6498

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 8 
от 27 юни 2018 г.

за дейностите по здравно консултиране, про-
филактични прегледи и изследвания на лица, 
навършили 16 години, за които не е необхо-
димо съгласието на родителя или попечителя

Чл. 1. Наредбата урежда конкретните 
видове дейности по здравно консултиране, 
профилактични прегледи и изследвания на 

положена на територията на област Враца, 
в едномесечен срок от обнародването на 
решението в „Държавен вестник“.

За министър-председател: 
Томислав Дончев

Главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков

6633
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лица, навършили 16 години, за извършване-
то на които не е необходимо съгласието на 
родителя или попечителя.

Чл. 2. (1) Дейностите по здравно консул-
тиране включват консултиране:

1. по въпросите на поведенческия здра-
вен риск;

2. по въпросите на психичното здраве и 
личностното развитие;

3. по въпросите на сексуалното и репро-
дуктивното здраве;

4. по въпросите на денталното здраве;
5. за повишаване на културата по отноше-

ние на здравната система и поведението при 
заболявания.

(2) Здравното консултиране по въпросите 
на поведенческия здравен риск се отнасят до:

1. принципите за водене на здравословен 
начин на живот и възможностите за целенасо-
чено и активно влияние на фактори, действащи 
благоприятно върху здравето;

2. режима на учене/труд и почивка;
3. личната хигиена;
4. рационалното хранене;
5. тютюнопушенето;
6. консумацията на алкохол;
7. употребата на наркотични вещества;
8. двигателната активност и спорта;
9. превенцията на злополуки, травми, от-

равяния и изгаряния;
10. оказването на първа долекарска помощ.
(3) Здравното консултиране по въпросите 

на психичното здраве и личностното развитие 
се отнасят до:

1. емоционално здраве и справяне със стрес;
2. превенция на депресивност, тревожност 

и суициден риск;
3. себевъзприемане и самооценка;
4. интелектуално развитие;
5. въпроси, свързани с човешките взаи-

моотношения.
 (4) Здравното консултиране по въпросите 

на сексуалното и репродуктивното здраве се 
отнасят до:

1. физическото развитие и половото съз-
ряване в юношеството;

2. семейното планиране;
3. нежеланата бременност и възможностите 

за контрацепция;
4. сексуално предаваните инфекции и 

ХИВ/СПИН;
5. личната хигиена.
(5) Здравното консултиране по въпросите 

на денталното здраве се отнасят до:
1. оралната хигиена;
2. поведенческите фактори с влияние върху 

денталното здраве;
3. денталната естетика.
(6) Здравното консултиране за повишава-

не на културата по отношение на здравната 
система и поведението при заболявания се 
отнася до:

1. запознаването с правата и задълженията 
на пациента;

2. запознаването със структурата, орга-
низацията и работния график на лечебното 
заведение и квалификацията на медицинските 
специалисти;

3. инфекциозните заболявания и паразито-
зи, както и ваксинопрофилактиката;

4. хроничните неинфекциозни заболявания;
5. използването на медицинска информация 

в интернет пространството.
Чл. 3. Профилактичните прегледи включват:
1. профилактичните прегледи, които се 

извършват в обем съгласно приложение № 1 
от Наредба № 8 от 2016 г. за профилактични-
те прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 92 
от 2016 г.);

2. дентален преглед със снемане на зъбен 
статус;

3. профилактичен преглед при специалист.
Чл. 4. Изследванията включват:
1. изследване за заразеност с ХИВ при 

условията на Наредба № 47 от 2009 г. за 
условията и реда за изследване, съобщаване 
и отчет на заразеност с вируса на синдрома 
на придобитата имунна недостатъчност (ДВ, 
бр. 103 от 2009 г.);

2. изследване за заразеност със сифилис, 
гонорея, урогенитална хламидийна инфекция 
при условията на Наредба № 3 от 2016 г. за 
реда и условията за провеждане на диагнос-
тика, профилактика и контрол на сифилис, 
гонорея и урогенитална хламидийна инфекция 
(ДВ, бр. 43 от 2016 г.);

3. профилактично изследване на кръв и 
урина;

4. изследване за бременност.
Чл. 5. В случай на установяване на от-

клонения от здравословното състояние/
заболяване в хода на провежданите здравни 
консултации, прегледи и/или изследвания 
лекарят, установил отклонението, задължи-
телно и своевременно уведомява родителя 
или попечителя на лицето.

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на 

основание чл. 87, ал. 3 от Закона за здравето.
Министър:  

Кирил Ананиев
6501

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 2 от 2012 г. за условията и реда за 
осъществяване на програми за лечение с 
агонисти и агонисти-антагонисти на лица, 
зависими към опиоиди (обн., ДВ, бр. 49 от 
2012 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2013 г., бр. 3 и 

62 от 2014 г.)

§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

 1. В ал. 1: 
а) в текста преди т. 1 думите „в Минис-

терството на здравеопазването“ се заличават, 
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а след думата „заявление“ се добавя „до ми-
нистъра на здравеопазването“;

б) в т. 3 думите „или граждански договори 
на персонала, както и времева ангажираност“ 
се заменят с „договори на персонала и трудов 
договор или договор за възлагане на управле-
нието за ръководителя на програмата, както 
и работен график на терапевтичния екип по 
дни и часове“;

в) точка 5 се отменя;
г) в т. 6 и 7 в началото се добавя „копия на“;
д) в т. 8 в началото се добавя „копие на“, 

а думите „водещи експерти, представители на 
професионалните организации“ се заменят с 
„експерти, представители на психиатричната 
професионална и научна общност с опит“;

е) създават се т. 9 – 12:
„9. документ, удостоверяващ осигуряване-

то на заместник в случаите на отсъствие на 
ръководителя на програмата;

10. копие на договора за охрана с физическо 
или юридическо лице, притежаващо разреше-
ние за осъществяване на частна охранителна 
дейност;

11. документ за платена държавна такса за 
даване на съгласие за осъществяване/продъл-
жаване на дейността на програма за лечение 
на лица, зависими от наркотични вещества, 
в размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3 
от Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите;

12. документ за платена държавна такса за 
издаване/подновяване/промяна на разрешение 
по чл. 3, ал. 3 в размер, определен в тарифата 
по чл. 9, ал. 3 от Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите.“

2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Министерството на здравеопазването 

установява служебно обстоятелствата относно 
съдимостта на ръководителя на програмата, 
когато е български гражданин. За лицата, 
които не са български граждани, със заявле-
нието се представя свидетелство за съдимост 
или аналогичен документ.

(5) Заявлението по ал. 1 се подава чрез 
регионалната здравна инспекция.“

§ 2. Членове 5 и 6 се изменят така:
„Чл. 5. (1) В 15-дневен срок от постъпване 

на заявлението по чл. 4, ал. 1 регионалната 
здравна инспекция извършва проверка на 
място в лечебното заведение, кандидатства-
що за разрешение, относно осигуряването 
на условия за спазване на изискванията 
на тази наредба по отношение на съхраня-
ването, документацията и отчетността на 
лекарствените продукти, съдържащи опиеви 
агонисти и агонисти-антагонисти, които ще 
се използват в програмата, както и относно 
съответствието на помещенията, в които ще 
се осъществява програмата, с изискванията 
на Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване 

на медицински стандарт „Психиатрия“ (ДВ, 
бр. 78 от 2004 г.). Проверката се извършва от 
инспекторите по наркотичните вещества в 
съответната регионална здравна инспекция.

(2) В едноседмичен срок от изтичането на 
срока по ал. 1 регионалната здравна инспекция 
изпраща в Министерството на здравеопаз-
ването документите по чл. 4 и протокол за 
извършената проверка със заключение относ-
но съответствието на лечебното заведение с 
изискванията по ал. 1, а при установени не-
съответствия дава предписания на заявителя.

(3) Несъответствията се отстраняват в 
15-дневен срок, който се посочва в предпи-
санието на регионалната здравна инспекция.

(4) До отстраняване на несъответствията 
срокът по чл. 7, ал. 1 спира да тече.

(5) Ако заявителят не отстрани конста-
тираните несъответствия в срока по ал. 3, 
регионалната здравна инспекция уведомява в 
3-дневен срок министъра на здравеопазването 
и изпраща документите по чл. 4. В този случай 
министърът на здравеопазването прекратява 
със заповед производството по издаване на 
разрешение.

Чл. 6. (1) Регионалната здравна инспекция 
изпраща на НЦН копие на документите по 
чл. 4 в 5-дневен срок от постъпването им за 
даване на становище относно тяхната пълнота 
и съответствието на проекта на програма с 
Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване на 
медицински стандарт „Психиатрия“. 

(2) В 30-дневен срок от получаване на до-
кументите по ал. 1 НЦН изпраща в Минис-
терството на здравеопазването становището 
по ал. 1, в което изразява съгласие/несъгласие 
за осъществяване на програмата за лечение 
на лица, зависими от наркотични вещества.

(3) При непълноти в подадените докумен-
ти по чл. 4 или несъответствие на проекта 
на програма с Наредба № 24 от 2004 г. за 
утвърждаване на медицински стандарт „Пси-
хиатрия“ НЦН уведомява писмено заявителя 
и дава указания за отстраняването им.

(4) Непълнотите и несъответствията се от-
страняват в 15-дневен срок, който се посочва 
в указанията на НЦН.

(5) До отстраняване на непълнотите и 
несъответствията по ал. 3 срокът по чл. 7, 
ал. 1 спира да тече.

(6) Ако заявителят не отстрани констатира-
ните непълноти и несъответствия в срока по 
ал. 4, НЦН издава несъгласие и уведомява в 
3-дневен срок министъра на здравеопазването. 
В този случай министърът на здравеопазва-
нето прекратява със заповед производството 
по издаване на разрешение.“

§ 3. В чл. 9, ал. 1 след думите „издаденото 
разрешение“ се добавя „в 10-дневен срок от 
настъпването є“.
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§ 4. В чл. 11, ал. 2 накрая се добавя „и да 
участват в терапевтичния екип на не повече 
от две програми, включително тази, на която 
са ръководители.“

§ 5. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. Лекарите, включени в терапевтич-

ния екип на програма по чл. 1, ал. 1, могат 
да работят в не повече от две програми.“

§ 6. В чл. 13 ал. 4 се отменя.
§ 7. В чл. 14, ал. 5 думата „съгласуват“ се 

заменя с „представят за съгласуване“, а в края 
се добавя „в срок до 10-о число на месеца, пред-
хождащ периода, за който се изготвя заявката“.

§ 8. В чл. 17, ал. 3 след думата „издава“ се 
добавя „финансов“.

§ 9. Наименованието на раздел V се из-
меня така:

„Отчетност на лекарствени продукти, съ-
държащи опиеви агонисти и агонисти-анта-
гонисти, които се използват в програмите за 
лечение с агонисти и агонисти-антагонисти 
на лица, зависими към опиоиди“.

§ 10. В чл. 18 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 4 след думата „определят“ се до-
бавя „със заповед“.

 2. В ал. 5 т. 1 се изменя така:
„1. създава уникален идентификационен 

код за всеки пациент, като вписва трите му 
имена и дата, месец и година на раждане по 
начин, определен със заповед на директора 
на НЦН; вписва се и номер на досието на 
пациента от програмата;“.

3. Алинея 6 се отменя. 
§ 11. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Министерството на здравеопаз-

ването води публичен регистър за издадените 
разрешения за осъществяване на програми 
по чл. 1, ал. 1.

(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. номер и срок на валидност на разре-

шението;
2. наименование, седалище и адрес на уп-

равление на лицето, получило разрешението;
3. адрес на програмата по чл. 1, ал. 1.
(3) Вписванията в регистъра по ал. 1 се 

извършват в срок до 10 дни след датата на 
издаване или изменение на разрешението за 
осъществяване на програми по чл. 1, ал. 1.

(4) В регистъра по ал. 1 се обособява 
отделен раздел, който съдържа информация 
за подадените заявления за издаване на раз-
решение. Разделът съдържа следните графи:

1. пореден номер;
2. данни за лицето, подало заявление за 

издаване на разрешение – наименование, 
седалище и адрес на управление;

3. брой и вид на приложените към заявле-
нието документи;

4. движение на преписката, образувана по 
заявлението.

(5) Данните по ал. 4 се вписват в регистъра 
по ал. 1 по реда на подаване на заявленията.

(6) Регистърът по ал. 1 представлява база 
данни, която се води на електронен носител.

(7) Регистърът по ал. 1 е публичен и достъ-
път до него се осъществява чрез официалната 
интернет страница на Министерството на 
здравеопазването.

(8) Министърът на здравеопазването оп-
ределя със заповед служители (титуляр и 
заместник), които да извършват вписванията 
в регистъра по ал. 1.“

§ 12. Създава се чл. 21а:
„Чл. 21а. Ръководителят на програма по чл. 1, 

ал. 1 утвърждава ежемесечно работен график 
на терапевтичния екип на програмата по дни 
и часове по образец съгласно приложение № 8. 
Работният график се изготвя до края на месе-
ца, предхождащ месеца, за който се изготвя.“

§ 13. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 се 
изменя така:

„Приложение № 2 
към чл. 4, ал. 1

ЧРЕЗ
ДИРЕКТОРА 
НА РЕГИОНАЛНА 
ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ  
…………….....................………….
ДО 
МИНИСТЪРА НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 

З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за осъществяване 
на програма за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица, зависими към опиоиди

от ..................................................................................., 
(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................., л.к. № ..................................,
издадена на ........................... от ................................., 
представляващ ...........................................................
........................................................................................, 

(наименование на лечебното заведение)
ЕИК .............................................................................,
седалище и адрес на управление: гр./с. ..............
......................................................................................., 
ул./бул. № .....................................................................,
телефон за контакт ....................................................,
притежаващо разрешение за осъществяване на 
лечебна дейност/удостоверение за регистрация 
на лечебното заведение ...............................................

Моля на основание чл. 87, ал. 1 от Закона 
за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите да бъде издадено разрешение за 
осъществяване на програма за лечение с агонисти 
и агонисти-антагонисти на лица, зависими към 
опиоиди, на ................................................................... 

(посочва се лечебното заведение)

Ръководител на програмата е: ..........................
......................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ..............................., л.к. № ................................., 
издадена на ........................... от ................................ 

Брой на лицата, включени в програмата .........
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В програмата ще се използват следните ле-
карствени продукти, съдържащи опиеви агонисти 
и агонисти-антагонисти: 
1. .....................................................................................
2. ..................................................................................... 
3. ..................................................................................... 

Лечебното заведение осъществява своята 
дейност на адрес: 
гр./с. ................................., пощенски код ..............., 
ул./бул. № .....................................................................

Прилагам следните документи:
1. проект на програма за лечение с агонисти 

и агонисти-антагонисти на лица, зависими към 
опиоиди;

2. план, индикатори и процедури за оценка на 
ефективността на програмата, изготвен по образец;

3. списък на персонала, изпълняващ програма-
та, копия от документи, доказващи квалификаци-
ята му, копия от трудови договори на персонала 
и трудов договор или договор за възлагане на 
управлението за ръководителя на програмата, 
както и работен график на терапевтичния екип 
по дни и часове;

4. инструкция за извършване на дейностите 
с лекарствени продукти, съдържащи опиеви 
агонисти и агонисти-антагонисти, и начин на 
отчитането им;

5. копия на документи за завършено образова-
ние и за придобита специалност на ръководителя 
на програмата;

6. копия на документи, удостоверяващи изис-
куемия стаж на ръководителя на програмата;

7. копие на сертификат, издаден на ръководи-
теля на програмата за преминат курс за обучение 

на ръководители на програми за лечение с опиеви 
агонисти и агонисти-антагонисти;

8. документ, удостоверяващ осигуряването 
на заместник в случаите на отсъствие на ръко-
водителя на програмата;

9. копие от договора за охрана с физическо 
или юридическо лице, притежаващо разрешение 
за осъществяване на частна охранителна дейност;

10. документ за платена държавна такса за 
даване на съгласие за осъществяване/продъл-
жаване на дейността на програма за лечение 
на лица, зависими от наркотични вещества, в 
размер, определен в тарифата по чл. 9, ал. 3 от 
Закона за контрол върху наркотичните вещества 
и прекурсорите;

11. документ за платена държавна такса за 
издаване/подновяване/промяна на разрешение 
по чл. 3, ал. 3 в размер, определен в тарифата 
по чл. 9, ал. 3 от Закона за контрол върху нар-
котичните вещества и прекурсорите;

12. декларация по чл. 4, ал. 2;
13. свидетелство за съдимост или аналогичен 

документ на ръководителя на програмата, когато 
същият не е български гражданин.“

§ 14. В приложение № 2а към чл. 4, ал. 2 
се правят следните изменения:

1. Наименованието на приложението се 
изменя така:

„Приложение № 2а към чл. 4, ал. 3“.
2. Думите „чл. 5, ал. 1 и 3“ се заменят с 

„чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 1“.
§ 15. Създава се приложение № 8 към 

чл. 21а:

„Приложение № 8 
към чл. 21а

УТВЪРДИЛ: ………….........…..
(ръководител на програмата)

Работен график
на терапевтичния екип за месец ………………………… 20 … г.

№ Име и 
фамилия

Дата от месеца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1.

2.

3.

Забележка. В колона „Дата от месеца“ по дни се посочва броят на планираните работни часове за 
всеки от членовете на терапевтичния екип.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. Започналите и недовършени до влизане в сила на тази наредба производства за издаване/

подновяване на разрешения за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-
антагонисти на лица, зависими към опиоиди, се довършват по досегашния ред.

§ 17. Разпоредбите на § 4 и 5 влизат в сила шест месеца от влизането в сила на наредбата.

Министър:  
Кирил Ананиев

6502
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МИНИСТЕРСТВО 
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА
Наредба за изменениe и допълнение на На-
редба № РД-07-5 от 2008 г. за условия та и реда 
за отпускане на целева помощ за отопление 
(обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и 67 
от 2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г., 
бр. 45 от 2012 г., бр. 48 и 57 от 2013 г.; доп., 
бр. 94 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2014 г.; 
изм., бр. 63 и 91 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г.; 
изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.; изм., бр. 55 от 

2016 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2017 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така: 
„(2) При определяне правото на целеви 

помощи за отопление размерът на пенсиите, 
определени след 1.07.2008 г., се намалява с 
коефициент 1,384.“

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) За всеки нов отоплителен сезон със 

заповед на министъра на труда и социалната 
политика коефициентът се актуализира на ве-
рижна основа с процент, равен или по-голям от 
процента, определен по правилото на чл. 100, 
ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.“

3. Досегашните ал. 3 – 6 стават съответно 
ал. 4 – 7.

§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „чл. 26“ се поставя 
запетая и се добавя „ал. 2, 4, 5, 6, 7 и 8“.

2. В ал. 2 думите „заявлението-декларация“ 
се заменят със „заявление-декларацията“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срок до 20 дни от подаване на за-

явление-декларацията социален работник 
в съответствие с изискванията на чл. 27 от 
Правилника за прилагане на Закона за соци-
ално подпомагане извършва социална анкета 

и изготвя социален доклад, съдържащ моти-
вирано предложение за отпускане или отказ 
на целева помощ.“

§ 3. В чл. 4а, т. 2, буква „б“ думите „заявле-
нието-декларация“ се заменят със „заявление-
декларацията“.

§ 4. В допълнителните разпоредби се съз-
дават параграфи 4 и 5:

„§ 4. „Твърдо гориво“ са въглища, бри-
кети, пелети, дърва и други сходни, които 
се предлагат в търговската мрежа и/или се 
предоставят от горските стопанства и отго-
варят на установените стандарти за качество 
и екологични норми.

§ 5. „Актуализиране на верижна основа“ е 
пресмятане на стойността на коефициента за 
съответния период, при което за база служи 
величината му от предходния период.“

§ 5. В приложението към чл. 4, ал. 1 в 
т. XIV думите „Давам(е) съгласието си да“ се 
заменят с „Информиран(и) съм/сме, че ще“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. До осигуряването на формулярите по 
новия образец на заявление-декларацията да 
се използват наличните формуляри по образе-
ца до влизането в сила на тази наредба, като 
във формулярите се отразяват необходимите 
корекции, което се удостоверява с подписа 
на длъжностното лице, приемащо заявление-
декларацията.

§ 7. Разпоредбите на тази наредба се при-
лагат и за подадените заявление-декларации 
до влизането є в сила.

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“ с 
изключение на § 1, т. 2, който влиза в сила 
от 1 януари 2019 г.

Министър: 
Бисер Петков

6723
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-49 
от 22 юни 2018 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование (ЗПУО) във връзка 
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за ин-
ституциите  в  системата  на  предучилищното  и 
училищното образование по мотивирано предло-
жение от кмета на община Габрово след Решение 
№ 38 по протокол от 29.03.2018 г. на Общинския 
съвет – гр. Габрово, Регионалното управление на 
образованието – Габрово, и становище на експерт-
ната комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726 
от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и 
науката, поради трайна тенденция на намаляване 
броя на подлежащите на задължително обучение, 
формиране на паралелки под нормативно устано-
вения минимум и необходимостта за осигуряване 
на условия за качествен учебен процес считано 
от 1.08.2018 г. нареждам: 

1.  Закривам Основно  училище  „Цанко Дю-
стабанов“  със  седалище  и  официален  адрес: 
ул. Христо Смирненски № 27, гр. Габрово, община 
Габрово, област Габрово.

2.  Учениците  от  Основно  училище  „Цанко 
Дюстабанов“ – гр. Габрово,  община  Габрово, 
област Габрово, да се насочат за обучение към 
училищата  на  територията  на  гр. Габрово  при 
условията на чл. 12 от ЗПУО. 

3. Задължителната документация на Основно 
училище „Цанко Дюстабанов“ – гр. Габрово, об-
щина Габрово, област Габрово, да се съхранява в 
Основно училище „Христо Ботев“ – гр. Габрово, 
община Габрово, област Габрово.

4. Имуществото на Основно училище „Цанко 
Дюстабанов“ – гр. Габрово, община Габрово, об-
ласт Габрово, е общинска собственост и се раз-
пределя със заповед на кмета на община Габрово.

Заповедта  може  да  се  обжалва  в  14-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
Кр. Вълчев

6581

ЗАПОВЕД № РД-14-58 
от 25 юни 2018 г.

На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1, 
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното 
и училищното образование (ЗПУО) във връзка 
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за ин-
ституциите в системата на предучилищното и 
училищното образование по мотивирано пред-
ложение от кмета на община Павликени след 
Решение № 531 по протокол № 41 от 26.04.2018 г. 

на Общинския съвет – гр. Павликени, и стано-
вище  на  експертната  комисия,  назначена  със 
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на минис-
търа на образованието и науката, поради трайна 
тенденция на намаляване броя на подлежащите 
на задължително обучение, формиране на пара-
лелки под нормативно установения минимум и 
осигуряване на по-добри условия за обучение в 
самостоятелни паралелки считано от 1.09.2018 г. 
нареждам:

1. Закривам Основно училище „Хаджи Дими-
тър и Стефан Караджа“ със седалище и официален 
адрес:  ул. Двадесет  и  седма  № 8,  с. Караисен, 
община Павликени, област Велико Търново.

2.  Учениците  от Основно  училище  „Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа“ – с. Караисен, об-
щина Павликени, област Велико Търново, да се 
насочат за обучение към Средно училище „Бачо 
Киро“ – гр. Павликени,  и  Основно  училище 
„Свети  Климент  Охридски“ – гр. Павликени, 
община Павликени, област Велико Търново, при 
условията на чл. 12 от ЗПУО. 

3. Задължителната документация на Основно 
училище „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“, 
община  Павликени,  област  Велико  Търно-
во,  да  се  съхранява  в  Средно  училище  „Бачо 
Киро“ – гр. Павликени,  община  Павликени, 
област Велико Търново.

4. Имуществото на Основно училище „Хаджи 
Димитър и Стефан Караджа“, община Павликени, 
област Велико Търново, е общинска собственост 
и се разпределя със заповед на кмета на община 
Павликени.

Заповедта  може  да  се  обжалва  в  14-дневен 
срок  от  обнародването  в  „Държавен  вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
Кр. Вълчев

6582

МИНИСТЕРСТВО 
НА КУЛТУРАТА

ЗАПОВЕД № РД-9Р-30 
от 8 юни 2018 г.

На  основание  чл. 14,  ал. 1,  т. 2  и  чл. 65, 
ал. 1,  т. 3  от  Закона  за  културното  наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на 
Специализирания  експертен  съвет  по  чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 2 на протокол № 72 
от заседание, проведено на 6.03.2018 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед  № РД-09-758  от  28.09.2017 г.,  Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. 
на министъра на културата, нареждам:

І.  Предоставям  статут  на  обект:  църква 
„Св. Възнесение Христово“, кв. 45, УПИ I-1372, 
с. Якимово, община Якимово, област Монтана, 

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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с класификация на художествена и архитектур-
но-строителна недвижима културна ценност от 
Новото време с категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената  и  архитектурно-строителна  недвижима 
културна ценност, както следва:

A. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност попада в УПИ I-1372, кв. 45 по регула-
ционния план на с. Якимово, област Монтана, 
одобрен със Заповед № 1721 от 1969 г. и изменен 
със Заповед № 82 от 22.06.2016 г. 

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на  художествената  и  архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост, 
тъй като устройствената среда е вече изградена, а 
самият обширен имот на църквата действа като 
охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
както и на елементите на обзавеждането;

– да се създаде цялостен план за благоустрой-
ство;

– отоплението  на  храма  да  се  извършва  от 
уреди,  които  не  отделят  във  въздуха  сажди  и 
твърди частици и не могат да увредят целостта 
на стенописите или други обекти с художествена 
стойност; при монтиране на цялостна инсталация 
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с 
архитектурно-художествените качества на храма 
и не пречи на възприемането на елементите с 
такава стойност.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

2. Допуска се: 
– допълващо застрояване, което не нарушава 

възприемането на църквата и не възпрепятства 
експонирането  є;  то  следва  да  е  едноетажно, 
ограничено  функционално  единствено  за  цър-
ковно-просветни и ритуални нужди, както и за 
жилище на свещеника;

– изписване на храма;
– палене на свещи само от чист восък.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-

гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
Върховния административен съд.

За министър: 
Ам. Гешева

6634

ЗАПОВЕД № РД-9Р-31 
от 8 юни 2018 г.

На  основание  чл. 14,  ал. 1,  т. 2  и  чл. 65, 
ал. 1,  т. 3  от  Закона  за  културното  наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на 
Специализирания  експертен  съвет  по  чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 3 на протокол № 72 
от заседание, проведено на 6.03.2018 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед  № РД-09-758  от  28.09.2017 г.,  Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. 
на министъра на културата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Св. 
Георги“, УПИ VII, пл. № 268, кв. 31, с. Замфир, 
община Лом, област Монтана, с класификация 
на художествена и архитектурно-строителна не-
движима културна ценност от Възраждането с 
категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената  и  архитектурно-строителна  недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност попада в УПИ VII, пл. № 268, кв. 31 по 
регулационния план на с. Замфир, област Мон-
тана, одобрен със Заповед № 405 от 1972 г. 

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на  художествената  и  архитектурно-строителна 
недвижима  културна  ценност:  няма  необходи-
мост от създаване на охранителна зона, тъй като 
устройствената среда е вече изградена, а самият 
имот на църквата с обширния си двор действа 
като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
както и на елементите на обзавеждането;

– да се създаде цялостен план за благоустрой-
ство;

– отоплението  на  храма  да  се  извършва  от 
уреди,  които  не  отделят  във  въздуха  сажди  и 
твърди частици и не могат да увредят целостта 
на стенописите или други обекти с художествена 
стойност; при монтиране на цялостна инсталация 
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с 
архитектурно-художествените качества на храма 
и не пречи на възприемането на елементите с 
такава стойност.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

2. Допуска се: 
– допълващо застрояване на мястото на съ-

борената  паянтова  жилищна  постройка,  което 
не  нарушава  възприемането  на  църквата  и  не 
възпрепятства експонирането є; то следва да е ед-
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ноетажно, ограничено функционално единствено 
за църковно-просветни и ритуални нужди, както 
и за жилище на свещеника;

– да  се  изгради  нова  камбанария  съгласно 
ситуацията в стилистиката на църквата;

– палене на свещи само от чист пчелен восък;
– изписване на храма.
Всички намеси се доказват с проекти, съгла-

сувани според действащата нормативна уредба.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-

гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
Върховния административен съд.

За министър: 
Ам. Гешева

6635

ЗАПОВЕД № РД-9Р-32 
от 8 юни 2018 г.

На  основание  чл. 14,  ал. 1,  т. 2  и  чл. 65, 
ал. 1,  т. 3  от  Закона  за  културното  наследство 
(ЗКН), предложение на директора на НИНКН 
с вх. № 33-00-102 от 12.02.2018 г., становище на 
Специализирания  експертен  съвет  по  чл. 64, 
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 4 на протокол № 72 
от заседание, проведено на 6.03.2018 г., назначен 
със Заповед № РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена 
със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед 
№ РД-09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 
от 14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г., 
Заповед  № РД-09-758  от  28.09.2017 г.,  Заповед 
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-09-1039 
от 1.12.2017 г. и Заповед № РД-09-119 от 15.02.2018 г. 
на министъра на културата, нареждам:

І. Предоставям статут на обект: църква „Света 
Троица“, УПИ с пл. № 300,  кв. 18,  с. Боровци, 
община Берковица, област Монтана, с класифика-
ция на художествена и архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност от Новото време с 
категория „местно значение“.

Определям режими за опазване на художест-
вената  и  архитектурно-строителна  недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1. Териториалният обхват на художествената 

и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност  попада  в УПИ  с  пл. № 300,  кв. 18  по 
плана на с. Боровци, област Монтана. 

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на  художествената  и  архитектурно-строителна 
недвижима културна ценност: няма необходимост 
от  охранителна  зона,  тъй  като  устройствената 
среда е вече изградена, а самият имот на църквата 
с обширен двор действа като охранителна зона.

Б. Предписания за опазване на художествената 
и архитектурно-строителна недвижима културна 
ценност:

1. Изисква се:
– консервация, реставрация и експониране на 

храма и на елементите с художествена стойност, 
както и на елементите на обзавеждането;

– да се създаде цялостен план за благоустрой-
ство;

– отоплението  на  храма  да  се  извършва  от 
уреди,  които  не  отделят  във  въздуха  сажди  и 
твърди частици и не могат да увредят целостта 
на стенописите или други обекти с художествена 
стойност; при монтиране на цялостна инсталация 
тя да се изпълни по начин, който не е в разрез с 
архитектурно-художествените качества на храма 
и не пречи на възприемането на елементите с 
такава стойност.

Всички намеси се доказват с проекти, съгла-
сувани според действащата нормативна уредба.

2. Допуска се: 
– извършване на цялостен ремонт на бившата 

къща на свещеника в двора, като тя получи функ-
ции за църковно-просветни и ритуални дейности;

– изписване на църквата;
– палене на свещи само от чист пчелен восък.
Всички намеси се доказват с проекти, съгла-

сувани според действащата нормативна уредба.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-

гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
Върховния административен съд.

За министър: 
Ам. Гешева

6636

ЗАПОВЕД № РД-9Д-2 
от 13 юни 2018 г.

На основание чл. 58, ал. 1 и 2 от Закона за 
културното наследство (ЗКН) и чл. 18, ал. 3 от 
Наредба № Н-12 от 2012 г. за реда за идентифи-
циране, деклариране, предоставяне на статут и 
за определяне на категорията на недвижимите 
културни ценности, за достъпа и подлежащите на 
вписване обстоятелства в Националния регистър 
на недвижимите културни ценности, предложение 
на директора на НИНКН с вх. № 33-00-373 от 
16.05.2018 г., становище на Специализирания екс-
пертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в 
т. 1 на протокол № 74 от заседание, проведено на 
28.05.2018 г., назначен със Заповед № РД-09-32 от 
21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 
24.03.2015 г., Заповед № РД-09-388 от 20.06.2016 г., 
Заповед  № РД-09-142  от  14.03.2017 г.,  Заповед 
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№ РД-09-531 от 27.07.2017 г., Заповед № РД-09-758 
от 28.09.2017 г., Заповед № РД-09-896 от 9.11.2017 г., 
Заповед № РД-09-1039  от  1.12.2017 г.  и  Заповед 
№ РД-09-119  от  15.02.2018 г.  на  министъра  на 
културата, нареждам:

І.  Декларирам  обект:  „Двойна  жилищна 
сграда,  бивша  на  Митови“  на  бул.  В.  Левски 
№ 19 – 21, кв. 429, УПИ XV, София, идентификатор 
№ 68134.104.52, с предварителна класификация на 
единична  архитектурно-строителна  недвижима 
културна ценност от Новото време с предвари-
телна категория „за сведение“.

Определям временни режими за опазване на 
единичната архитектурно-строителна недвижима 
културна ценност, както следва:

А. Териториален обхват:
1.  Териториален  обхват  на  единичната  ар-

хитектурно-строителна  недвижима  културна 
ценност – обхватът  на  строителното  петно  на 
сградата е в обхвата на имот с идентификатор 
№ 68134.104.52 по кадастралната карта и кадас-
тралните регистри (КККР), одобрени със Заповед 
№ РД-18-33  от  15.06.2010 г.  на  изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър.

2. Териториален обхват на охранителната зона 
на единичната архитектурно-строителна недви-
жима културна ценност: няма необходимост от 
определяне на охранителна зона.

Б. Предписания  за  опазване  на  единичната 
архитектурно-строителна  недвижима  културна 
ценност:

Изисква се:
– възстановяване на сградата по автентични 

данни;
– в НИНКН  следва  да  постъпи  за  съгласу-

вателно  разглеждане  документация  съгласно 
определения в ЗКН и Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) нормативен ред.

Допустими дейности:
– промяна на предназначението;
– промени  на  плановите  схеми  с  изискване 

да не се изменят южната и източната фасада на 
сградата;

– пристрояване на сградата.
ІІ. Заповедта да се впише в Националния ре-

гистър на недвижимите културни ценности към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

ІІІ. Пълният текстови и снимков материал за 
обекта по т. I, приложение към настоящата запо-
вед, се съхранява в Националния документален 
архив на Националния институт за недвижимо 
културно наследство. Достъпът до него се осъ-
ществява чрез регистъра по чл. 68 от ЗКН към 
Националния институт за недвижимо културно 
наследство.

Заповедта може да бъде обжалвана по реда 
на Административнопроцесуалния  кодекс  пред 
Върховния административен съд.

За министър: 
Ам. Гешева

6637

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 292 
от 17 май 2018 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ (НАГ) на Столична община е постъпило 
заявление с вх. № САГ17-ГР00-1033/16.05.2017 г., 
подадено от „Авто Лакир Център“ – ООД, соб-
ственик на поземлени имоти (ПИ) с идентифи-
катори по КККР 68134.2819.1663, 68134.2819.1644 и 
68134.2819.1667, чрез Маргарита Козовска – упъл-
номощено лице, с искане за разрешаване изработ-
ване на проект за изменение на действащ подробен 
устройствен план (ПУП) – изменение на плана 
за регулация и застрояване (ИПРЗ) – образуване 
на УПИ І-1663, 1644, 1667 – „За обсл. дейности и 
автосервиз“, в обхвата на ПИ с идентификатори 
68134.2819.1663,  68134.2819.1644  и  68134.2819.1667 
по КККР  на  район  „Връбница“;  изменение  на 
план за регулация (ИПР) на улична регулация 
(алея) между кв. 12 и 13 и изменение на план за 
застрояване (ИПЗ) на нов УПИ І-1663, 1644, 1667, 
кв. 13  (нов),  м. Северен  парк – Гробищен  парк 
„Бакърена фабрика“, район „Връбница“.

Със Заповед № РА50-381 от 8.06.2017 г. на глав-
ния архитект на Столична община е разрешено 
изработване на проект за изменение на подробен 
устройствен план – изменение на план за регу-
лация и застрояване (ИПРЗ) в обхвата на ПИ с 
идентификатори  68134.2819.1663,  68134.2819.1644 
и 68134.2819.1667 по КККР на район „Връбница“ 
с цел създаване на УПИ І-1663, 1644, 1667 – „За 
общ. обсл. дейности и автосервиз“, кв. 13, м. Се-
верен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, 
район „Връбница“.

С писмо изх. № САГ17-ГР00-1033-[1]/3.07.2017 г. 
заповедта е изпратена до кмета на район „Връб-
ница“ за сведение и изпълнение.

С писмо изх. № РВР-ВК08-826-[2]/14.07.2017 г. 
(вх. № САГ17-ГР00-1033-[2]/17.07.2017 г.) главният 
архитект  на  район  „Връбница“  осведомява,  че 
заповедта за разрешаване на устройствена про-
цедура на главния архитект на СО е обявена по 
реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Със  заявление  вх . № САГ17-ГР00 -1033 - 
[3]/9.08.2017 г. от „Авто Лакир Център“ – ООД, 
чрез Маргарита Козовска – упълномощено лице, 
е внесен проект за ПУП, придружен с обясни-
телна  записка,  пълномощно – 1  брой,  извадка 
от  действащ  ПУП,  документи  за  собственост, 
комбинирана скица, скици за поземлените имо-
ти – предмет на плана, издадени от Службата по 
геодезия, картография и кадастър.

С писма изх. № САГ17-ГР00-1033-[4]/17.08.2017 г. 
и № САГ17-ГР00-1033-[5]/17.08.2017 г. проектът е 
изпратен на кмета на район „Връбница“ за съ-
общаване по реда на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ и до 
„Държавен вестник“ с приложено съобщение за 
обнародване на проект за ПУП.

С писмо изх. № РВР17-ВК08-1031-[2]/29.09.2017 г. 
(вх. № САГ17-ГР00-1033[6]/2.10.2017 г.) на главния 
архитект  на  район  „Връбница“ – СО,  проектът 
е  върнат,  като  в  законоустановения  срок няма 
постъпили  възражения.  Приложени  са  доказа-
телства за извършеното съобщаване – разписен 
списък, протоколи, съобщение, качено на сайта 
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на район „Връбница“ – СО, копие от публикация, 
качена в местен вестник, и копие от публикация 
в „Държавен вестник“.

Със  заявление  вх . № САГ17-ГР00 -1033 - 
[7]/18.10.2017 г. за внасяне на допълнителни доку-
менти са представени: изходни данни от „Софийска 
вода“ – АД, с изх. № ТУ-2726/7.07.2017 г.; съгласу-
ван проект от „Топлофикация София“ с изх. № СГ-
923/11.09.2017 г.; съгласуван проект от „ЧЕЗ Раз-
пределение България“ с изх. № 123/17.07.2017 г.; 
експертна оценка на съществуващата растител-
ност, изработена от ланд. арх. Александър Недев, 
заверена от Дирекция „Зелена система“ при CO 
с peг. № СЕК17-ТД26-1144/12.07.2017 г., съгласно 
чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО и становище на директора 
на  РИОСВ – София,  изх. № 6252/13.10.2017 г.,  в 
което е удостоверено, че не е необходимо про-
веждане на процедура по реда на глава втора от 
Наредбата за ОС.

Проектът  е  съгласуван  от  отделите  към 
НАГ – СО.

Проектът е разгледан на Общинския експертен 
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) с 
решение  по  протокол  № ЕС-Г-104/19.12.2017 г., 
т. 1, както следва: „Служ. предложение: На осно-
вание чл. 65, ал. 2 и 5 от Наредба № РД-02-20-5 
от  15.12.2016 г.  за  съдържанието,  създаването 
и  поддържането  на  кадастралната  карта  и  ка-
дастралните  регистри  проектът  за  ИПР  да  се 
съгласува от СГКК – София, преди одобряването 
му,  което  се  доказва  с  представяне  на  удосто-
верение  за  приемане  на  проекта  за  изменение 
на КККР. Приема проекта. След изпълнение на 
служ. предложение изпраща в СОС на основание 
чл. 21, ал. 7 от ЗОС.“

Съгласно служебното предложение на ОЕСУТ 
със заявление № САГ17-ГР00-1033-[8]/26.02.2018 г. 
за внасяне на допълнителни документи е пред-
ставено удостоверение № 25-24190/26.02.2018 г. за 
приемане на проект за изменение на кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри за позем-
лени  имоти  с  идентификатори  68134.2819.1644, 
68134.2819.1663  и  68134.2819.1667,  издадено  от 
Службата по геодезия, картография и кадастър 
(АГКК) – София.

С оглед изложената фактическа обстановка от 
правна страна се установява следното:

Искането за одобряване на подробен устрой-
ствен план – ИПР и ПРЗ, е направено от заин-
тересовано лице по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 
от ЗУТ като собственик на поземлени имоти с 
идентификатори  68134.2819.1667,  68134.2819.1644 
и  68134.2819.1663  по  КККР  на  район  „Връбни-
ца“ – предмет на плана, съгласно представените 
документи за собственост и скици.

Действащият ПУП за район „Връбница“, м. Се-
верен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, 
е одобрен с Решение № 350 по протокол № 40 от 
21.05.2009 г. на СОС.

Кадастралната карта на район „Връбница“ е 
одобрена със Заповед № РД-18-39 от 20.07.2011 г. 
на  изпълнителния  директор  на  Агенцията  по 
геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Одобряването  за  първи  път  на  кадастрална 
карта за територията и във връзка с изискването 
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ ИПР да се изработват 
върху действаща такава се обосновава промяната 

в устройствените условия, при които е израбо-
тен действащият ПУП и е налице основание за 
изменението му  по  чл. 134,  ал. 2  във  връзка  с 
ал. 1, т. 1 от ЗУТ.

С  изработения  проект  за  подробен  устрой-
ствен  план  се  предвижда  изменение  на  план 
за регулация по отношение на алеята,  като  се 
предвижда да се измести по северната граница на 
поземлен имот с идентификатор 68134.2819.1663 
по КККР на район „Връбница“, явяваща се гра-
ница между кв. 12 и 13, което налага и тяхното 
изменение. По отношение на плана за регулация 
и застрояване се предвижда урегулиране на ПИ с 
идентификатори 68134.2819.1667, 68134.2819.1644 и 
68134.2819.1663 по КККР на район „Връбница“ в 
общ УПИ I-1644, 1663, 1667, като регулационните 
граници са поставени в съответствие с външни-
те  граници  на  имотите  по  кадастрална  карта, 
с  изключение  на  частта,  попадаща  под  улица, 
и отреждането на новообразувания УПИ – „За 
общественообслужващи дейности и автосервиз“, 
кв. 13  (нов),  м. Северен  парк – Гробищен  парк 
„Бакърена фабрика“, район „Връбница“.

За горното е налице основание за изменение 
по чл. 15, ал. 1, изр. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2, 
т. 2 от ЗУТ.

Лицето  (изход)  към  улица  на  новосъздаден 
УПИ I-1644,  1663,  1667 – „За  общественооб-
служващи дейности и автосервиз“, се осигурява 
по действащата улична регулация, която не се 
изменя, с което е спазено изискването на чл. 14, 
ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Спазени  са  административнопроизводстве-
ните правила при издаване на  акта – сезиране 
на административния орган от заинтересовано 
лице по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2, 
т. 1 от ЗУТ със заявление по образец, разрешено 
е изработване на ПУП от компетентен за това 
орган. Внесен е проект, който е съобщен по реда 
на чл. 128, ал. 1 от ЗУТ. Изпълнени са предпи-
санията в разрешението. Проектът е разгледан 
и приет от ОЕСУТ.

Спазени са материално-правните разпоредби 
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Съгласно ОУП на СО (приет от Министер-
ския  съвет  с  Решение  № 960  от  16.12.2009 г.) 
имотите попадат в устройствена зона: „Зона за 
общественообслужващи дейности и озеленяване 
в околоградския район“ (Оз2), съгласно т. 17 от 
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО.

Конкретното предназначение на нов УПИ I-1644, 
1663, 1667 – „За общественообслужващи дейности 
и автосервиз“, е допустимо в тази устройствена 
зона, с което е спазено изискването на чл. 103, 
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.

Планът за застрояване цели осигуряване на 
възможност  за  застрояване  в  новообразуван 
УПИ I-1644, 1663, 1667 – „За общественообслуж-
ващи дейности и автосервиз“, с предвиждане на 
свободностоящо, нискоетажно застрояване – сгра-
да на два етажа (Нк.к. до 10 м).

С плана за застрояване не се допускат намале-
ни разстояния към съседни имоти и/или сгради, 
включително през улица.

Планът е изработен върху влязла в сила ка-
дастрална карта, с което е спазена разпоредбата 
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.
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Проектът е изработен при спазване изисква-
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ-
държанието на устройствените планове на МРРБ.

Проектното решение е целесъобразно и от-
говаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.

С ПУР  се предвижда отчуждаване на имо-
ти – частна  собственост,  поради  което  и  на 
основание  чл. 21,  ал. 7  във  връзка  с  ал. 1  от 
ЗОС компетентен да одобри ПУП е Столичният 
общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 21,  ал. 1  и  7  от  ЗОС,  чл. 15,  ал. 1,  изр.  2, 
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и ал. 2, т. 2, 
чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 108, ал. 5, чл. 115, 
ал. 1 и 2 от ЗУТ, т. 17 от приложение към чл. 3, 
ал. 2  от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-
Г-104/19.12.2017 г.,  т. 1,  Столичният  общински 
съвет реши:

Одобрява:
1. Проект за изменение на план за регулация –  

изменение на алея между кв. 12 (част) и кв. 13 
(част), м. Северен парк – Гробищен парк „Бакъ-
рена фабрика“, район „Връбница“, по кафявите 
линии, цифри,  зачертавания и щрихи съгласно 
приложения проект.

 2. Проект за план за регулация на м. Севе-
рен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, 
кв. 13 (нов), район „Връбница“, като се създава 
нов УПИ I-1644, 1663, 1667 – „За общественооб-
служващи дейности и автосервиз“, по кафявите 
и  сините  линии,  цифри,  текст,  зачертавания  и 
щрихи съгласно приложения проект.

3.  Проект  за  план  за  застрояване  на  нов 
УПИ I-1644, 1663, 1667 – „За общественообслуж-
ващи дейности и автосервиз“, без допускане на 
намалени разстояния към вътрешнорегулационни 
граници,  съседни  имоти  и/или  сгради,  вклю-
чително  през  улица,  кв. 13  (нов),  м. Северен 
парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, район 
„Връбница“, съгласно приложения проект.

Въз основа на одобрения план за застрояване 
не може да се издава виза за проектиране, да се 
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или 
да се издава разрешение за строеж с допускане 
на намалени разстояния към съседните имоти 
и/или сгради, включително през улица.

Решението и одобреният проект за подробен 
устройствен план да се публикуват на интернет 
страницата на Столичната община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), 
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща-
ването.

Жалбите се подават в район „Връбница“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от  отдел  „Правно-нормативно  обслужване“  в 
Дирекция  „Правно-нормативно,  информацион-
но и финансово обслужване“ към Направление 
„Архитектура и  градоустройство“ на Столична 
община.

Председател:  
Е. Герджиков

6527

РЕШЕНИЕ № 294 
от 17 май 2018 г.

В  Направление  „Архитектура  и  градо-
устройство“  е  постъпило  писмо  вх. № САГ18-
ДР00-414-[1]/9.03.2018 г. от Любомир Дреков – кмет 
на  район  „Лозенец“,  относно  установени  при 
провеждане на отчуждителни процедури за обект 
„Изграждане  на  корекция  на  р.  Драгалевска“ 
в участъка от ул. Хижите до Софийски около-
връстен път пропуски в отреждането на терени, 
с  предложение  за  извършване  на  поправка  на 
явна фактическа  грешка в  графичната част на 
одобрения план за регулация на м. Кръстова вада. 
Към писмото е приложена схема на действащата 
регулация,  съвместяваща  проекта  за  корекция 
на р. Драгалевска.

С  Решение № 45  по  протокол № 24,  т. 2  от 
30.03.2001 г. на Столичния общински съвет е одо-
брен проект за кадастрален, улично регулационен 
план  и  план  за  застрояване  и  регулация  на 
м. Кръстова вада и м. Южен парк – IV част за 
парцелите,  предназначени  за  мероприятия  на 
държавата  и  общината,  в  граници:  бул. Тодор 
Каблешков,  р.  Драгалевска,  Околовръстен  път 
и улица между о.т. 496 и о.т. 117.

След извършена служебна проверка се установи 
наличие в графичната част на плана на терени 
със затворен контур без отреждане, тангиращи 
с р. Драгалевска.

Видно  от  представената  схема  на  действа-
щата регулация за м. Кръстова вада и проекта 
за корекция на р. Драгалевска, в плана липсва 
отреждане за следните терени:

1. Терен без отреждане (затворена площ) при 
граници: от север: улица от о.т. 9б до о.т. 601а; 
от изток: кв. 98, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново; 
от  юг:  улица  при  о.т. 18а,  и  от  запад:  кв. 65в, 
м. Кръстова вада.

2. Терен без отреждане (затворена площ) при 
граници:  от  север:  алея;  от  изток:  УПИ – „За 
парк“, кв. 126, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново; от 
юг: улица (нереализирана) при ПИ с идентифи-
катори 904.1694 и 905.1820 по КККР (о.т. 354а); от 
запад: кв. 94, кв. 95 и кв. 41, м. Кръстова вада.

3. Терен без отреждане (затворена площ) при 
граници: от север: улица (нереализирана) при ПИ 
с идентификатори 904.1694 и 905.1820 по КККР 
(о.т. 354а); от изток: УПИ VII – „За парк, спорт, 
водни  площи  и  инженерна  инфраструктура“, 
кв. 119, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново; от юг: алея; 
от запад: кв. 125 и кв. 125А, м. Кръстова вада.

Във  връзка  с  провеждане  на  отчуждителни 
процедури за обект „Изграждане на корекция на 
р. Драгалевска“ е налице необходимост терените 
да  бъдат  ясно  означени  с  посочено  конкретно 
предназначение. Тъй като планът за м. Кръстова 
вада в част регулация и застрояване е одобрен 
относно парцелите, предназначени за мероприятия 
на държавата и общината, следва тези терени да 
са отразени в графичната част с регулационни 
граници и с конкретно отреждане.

Терените попадат в устройствени зони „Зона 
за  градски  паркове  и  градини“  (Зп)  и  „Терени 
за озеленяване на улици, реки, дерета, открити 
канали  и  сервитути“  (Тзв)  съгласно  т. 32  и  34 
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от приложението към чл. 3, ал. 2 от Закона за 
устройството  и  застрояването  на  Столичната 
община (ЗУЗСО).

Предвид  горното  действителната  воля  на 
административния орган е била трите терена с 
посочени по-горе граници, тангиращи с р. Дра-
галевска, да бъдат отредени „за корекция на река 
и озеленяване“ и за тях неправилно е пропусна-
то в  графичната част на плана за регулация и 
застрояване изписване на предназначението им.

За доказване на допуснатата очевидна факти-
ческа грешка служебно са приложени извадка от 
графичната част на плана  за регулация заедно 
с  текстовата  част,  Решение  № 45  по  протокол 
№ 24, т. 2 от 30.03.2001 г. на Столичния общински 
съвет и Решение № 147 по протокол № 40, т. 158 
от 18.07.2002 г. на Столичния общински съвет за 
поправка на явна фактическа грешка.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 62,  ал. 2  от Административнопроцесуалния 
кодекс Столичният общински съвет реши:

Допуска  поправка  на  очевидна  фактическа 
грешка в графичната част на плана за регулация 
и застрояване на м. Кръстова вада и м. Южен 
парк – IV част, район „Лозенец“, одобрен с Реше-
ние № 45 по протокол № 24, т. 2 от 30.03.2001 г. 
на Столичния общински съвет и Решение № 147 
по протокол № 40, т. 158 от 18.07.2002 г. на Сто-
личния  общински  съвет  за  поправка  на  явна 
фактическа грешка, като:

1.  В  терен  без  отреждане  (затворена  площ) 
при граници:

от север: улица от о.т. 9б до о.т. 601а;
от изток: кв. 98, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново;
от юг: улица при о.т. 18а;
от запад: кв. 65в, м. Кръстова вада,
да  се добави текст:  „за корекция на река и 

озеленяване“ в кв. 65в.
2. В  терен  без  отреждане  (затворена  площ) 

при граници:
от север: алея;
от изток: УПИ – „За парк“, кв. 126, м. Вито-

ша – ВЕЦ Симеоново;
от юг: улица (нереализирана) при ПИ с иденти-

фикатори 904.1694 и 905.1820 по КККР (о.т. 354а);
от запад: кв. 94, кв. 95 и кв. 41, м. Кръстова вада, 
да  се добави текст:  „за корекция на река и 

озеленяване“.
3.  В  терен  без  отреждане  (затворена  площ) 

при граници:
от  север:  улица  (нереализирана)  при  ПИ  с 

идентификатори  904.1694  и  905.1820  по  КККР 
(о.т. 354а);

от изток: УПИ VII – „Зa парк, спорт, водни 
площи  и  инженерна  инфраструктура“,  кв. 119, 
м. Витоша – ВЕЦ Симеоново; 

от юг: алея;
от запад: кв. 125 и кв. 125А, м. Кръстова вада,
да  се добави текст:  „за корекция на река и 

озеленяване“.
Корекциите да се отразят с оранжев цвят в 

плана за регулация и в плана за застрояване.
Настоящото решение е неразделна част от Ре-

шение № 45 по протокол № 24, т. 2 от 30.03.2001 г. 
на Столичния общински съвет и Решение № 147 

по протокол № 40, т. 158 от 18.07.2002 г. на Сто-
личния  общински  съвет  за  поправка  на  явна 
фактическа грешка.

Решението  да  се  публикува  на  интернет 
страницата на Столична община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com), 
на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересувани-
те лица по реда на съобщаване на акта – чрез 
обнародване в „Държавен вестник“.

Решението може да бъде обжалвано по реда на 
АПК пред Административния съд – София-град, 
в 14-дневен срок от съобщаването.

Жалбите се подават в район „Лозенец“ – СО, 
и се изпращат в Административния съд – София-
град, от отдел „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столична община.

Председател:  
Е. Герджиков

6528

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 1469 
от 13 юни 2018 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  и  ал. 2  от  
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ предвид фактичес-
ките основания в докладна записка с вх. № ДЗ-314 
от 29.05.2018 г. от зам.-кмета на община Асеновград 
Общинският съвет – Асеновград, реши:

Одобрява ПУП (ПРЗ) за промяна предназна-
чението на земеделска земя – поземлен имот КИ 
49309.13.15 по кадастралната карта на с. Мулдава, 
за автосервиз, като се обособи урегулиран по-
землен имот – УПИ 13.97, автосервиз, съгласно 
нанесените линии с червен и син цвят и надпис 
със син цвят.

Установява се режим на застрояване съгласно 
нанесените ограничителни линии на застрояване 
с червен цвят, котировки с черен цвят и показа-
тели на режима на застрояване със син цвят на 
приложения проект.

Одобрява план-схема за електрификация към 
ПУП (ПРЗ) – план за регулация и застрояване.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на  чл. 215,  ал. 4  от  ЗУТ  в  30-дневен  срок  от 
обнародването в „Държавен вестник“ пред Ад-
министративния  съд – Пловдив,  чрез  Община 
Асеновград.

Председател: 
Др. Георгиев

6513

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 187 
от 25 май 2018 г.

На  основание  чл. 129,  ал. 1  от  ЗУТ,  чл. 21, 
ал. 1,  т. 8  и  11  и  чл. 27,  ал. 4  и  5  от  ЗМСМА 
Общинският съвет – Благоевград, реши:

Одобрява  подробен  ус т ройствен  план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на ка-
бел 20 kV за външно електрозахранване на нов 
МТТ в имот с № 009017 в местността Горно поле 
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в землището на с. Зелен дол, община Благоевград, 
засягащо и ограничаващо ползването на имоти с 
№ 000118 (полски път – общинска собственост) и 
№ 000329 (полски път – общинска собственост) в 
землището на с. Зелен дол, община Благоевград.

Решението  подлежи  на  обжалване  по  реда 
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от 
обнародването  му  в  „Държавен  вестник“  чрез 
Общинския съвет – Благоевград, пред Админи-
стративния съд – Благоевград. 

Председател: 
Р. Тасков

6666

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН

ЗАПОВЕД № 466  
от 21 юни 2018 г.

На основание чл. 198, ал. 1, т. 1 от ЗУТ във 
връзка  с  изработването  на  общ  устройствен 
план на община Елин Пелин, невъзможността 
за  отразяване  на  всички  процедирани ПУП  и 
необходимостта от неговото завършване до края 
на 2018 г. налагам строителна забрана за срок 6 
месеца за територията на община Елин Пелин 
при следните условия:

1. Забраната не се отнася за териториите на 
населените места и селищните образувания, както 
и за строежите в извънурбанизирани територии 
с открита строителна площадка съгласно чл. 157 
ЗУТ към датата на издаване на настоящата заповед.

2. Забраната включва прилагането, разреша-
ването, приемането и одобряването на подробни 
устройствени планове.

3. При изключителни случаи, мотивирани от 
възложителя, може да се разреши изработването 
на подробен устройствен план след становище на 
главния архитект и задание по чл. 125 от ЗУТ, 
съгласувано с проектанта на ОУП.

4. Всички проекти за ПУП, които са в процедура 
по приемане и одобряване, трябва да отговарят на 
условията, посочени в чл. 133, ал. 7 от ЗУТ, като 
за тази цел се съгласуват с проектанта на ОУП.

5. При съгласуване проектантът на ОУП опре-
деля допустимото предназначение на имотите и 
приложимите устройствени показатели в съответ-
ствие с проекта за ОУП на община Елин Пелин.

За кмет: 
Ст. Стоянов

6625

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 783 
от 28 май 2018 г.

На основание чл. 21,  ал. 1,  т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, 
чл. 5, чл. 6,  ал. 1, чл. 8,  ал. 1,  2 и 3 и чл. 9 от 
Наредбата  за  търговете  и  конкурсите  (приета 
с ПМС № 213  от  25.09.2003 г.)  и  свое  Решение 
№ 375 от 23.02.2017 г. за откриване на процедура 
за приватизация Общинският съвет – гр. Казан-
лък, реши:

І. Утвърждава анализ на правното състояние 
и информационен меморандум на поземлен имот 
с идентификатор 35167.502.3973, с площ 322 кв. м 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. 
на ИД на АГКК, с адрес: Казанлък, кв. 48, п.к. 
6100;  трайно  предназначение  на  територията: 
урбанизирана;  начин  на  трайно  ползване:  ни-
ско застрояване (до 10 м); номер по предходен 
план:  3973,  квартал:  48;  съседи:  35167.502.3972, 
35167.502.9243, 35167.502.3974, 35167.502.9245.

ІІ.  Утвърждава  пазарна  оценка  от  февруа-
ри  2018 г.  на  поземлен  имот  с  идентификатор 
35167.502.3973, с площ 322 кв. м по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед  № РД-18-88  от  26.11.2015 г.  на  ИД  на 
АГКК, с адрес: Казанлък, кв. 48, п.к. 6100; трайно 
предназначение на територията: урбанизирана; 
начин  на  трайно  ползване:  ниско  застрояване 
(до 10 м); номер по предходен план: 3973, квар-
тал:  48;  съседи:  35167.502.3972,  35167.502.9243, 
35167.502.3974, 35167.502.9245, определена в размер 
55 900 лв.

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно над-
даване за продажба на поземлен имот с иден-
тификатор  35167.502.3973  с  площ  322  кв. м  по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. 
на ИД на АГКК, с адрес: Казанлък, кв. 48, п.к. 
6100;  трайно  предназначение  на  територията: 
урбанизирана;  начин  на  трайно  ползване:  ни-
ско застрояване (до 10 м); номер по предходен 
план:  3973,  квартал:  48;  съседи:  35167.502.3972, 
35167.502.9243, 35167.502.3974, 35167.502.9245, при 
следните условия:

1. Начална тръжна цена 55 900 лв. без ДДС. 
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се 
заплащат от  спечелилия  участник в левове до 
деня на подписване на договора за продажба по 
сметка, посочена в проектодоговора към тръж-
ната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10% от началната 
тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в 
размер  50%  от  началната  тръжна  цена,  която 
се  внася  по  сметка BG 18  SOMB 9130  33  2172 
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC 
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване 
на предложения за участие. Валидни са вноски 
от името и за сметка на кандидата за участие 
в търга.

4. Получаване на тръжна документация – в 
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция за 
платена цена за тръжна документация в размер 
180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата в 
ЦИУ при Община Казанлък или по банков път, 
преведена по следната сметка: BG 07 SOMB 9130 
84 2172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Об-
щинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF, 
до изтичане на срока за подаване на предложе-
ния за участие. Валидни са такси от името и за 
сметка на кандидата за участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация 
кандидатите представят:

а)  извлечение  от  Търговския  регистър  на 
Агенцията по вписванията при Министерството 
на правосъдието за актуално състояние на търго-
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веца, а за юридическите лица, нерегистрирани по 
ТЗ – заверено копие на удостоверение за актуално 
състояние, издадено до 6 месеца преди датата на 
търга (не се прилага за кандидати – физически 
лица, които нямат качества на търговец);

б) нотариално заверен документ за предста-
вителната власт на лицето, което закупува тръж-
ната документация (ако представителната власт 
не може да  се  установи от  удостоверението  за 
вписване в Търговския регистър или кандидатът 
се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което 
закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация 
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 
от  Наредбата  за  задължителната  информация, 
предоставяна  на  лицата,  заявили  интерес  за 
участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

7.  Предложения  за  участие  се  приемат  до 
12,30 ч.  в  последния  работен  ден,  предхождащ 
датата  на  търга,  в  деловодството  на  Община 
Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички 
работни дни в срока за подаване на предложения 
за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от да-
тата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ от 10 ч. в стая 29 на Община Казанлък.

10. В случай на липса на кандидати на 21-вия 
ден  от  датата  на  обнародване  на  решението  в 
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35-
ия ден от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ при същите условия.

Председател: 
Н. Златанов

6639

РЕШЕНИЕ № 784 
от 28 май 2018 г.

На основание чл. 21,  ал. 1,  т. 8 от ЗМСМА, 
чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6 от ЗПСК, 
чл. 5, чл. 6,  ал. 1, чл. 8,  ал. 1,  2 и 3 и чл. 9 от 
Наредбата  за  търговете  и  конкурсите  (приета 
с ПМС № 213  от  25.09.2003 г.)  и  свое  Решение 
№ 520 от 27.07.2017 г. за откриване на процедура 
за приватизация Общинският съвет – гр. Казан-
лък, реши:

І. Утвърждава анализ на правното състояние 
и информационен меморандум на поземлен имот 
с идентификатор 35167.501.9085, с площ 2585 кв. м 
по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. 
на ИД  на  АГКК;  последно  изменение  със  За-
повед  № 18-5604  от  13.07.2016  г.  на  началника 
на СГКК – Стара Загора. Адрес на поземления 
имот: Казанлък, п.к. 6100; трайно предназначение 
на територията: урбанизирана; начин на трайно 
ползване:  за  друг  вид  производствен,  складов 
обект; номер по предходен план: 9085, квартал: 
482, парцел: X; съседи: 35167.501.9086, 35167.501.608, 
35167.501.9081, 35167.501.9084.

ІІ. Утвърждава пазарна оценка от февруа-
ри 2018 г. на поземлен имот с идентификатор 
35167.501.9085, с площ 2585 кв. м по кадастрал-
ната карта и кадастралните регистри, одобрени 
със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД 
на  АГКК,  последно  изменение  със  Заповед 
№ 18-5604  от  13.07.2016 г.  на  началника  на 
СГКК – Стара  Загора.  Адрес  на  поземления 
имот: Казанлък, п.к. 6100; трайно предназна-
чение на територията: урбанизирана; начин на 
трайно  ползване:  за  друг  вид  производствен, 
складов обект; номер по предходен план: 9085, 
квартал: 482, парцел: X; съседи: 35167.501.9086, 
35167.501.608,  35167.501.9081,  35167.501.9084, оп-
ределена в размер 69 800 лв.

ІІІ. Да се проведе публичен търг с явно над-
даване за продажба на: поземлен имот с иден-
тификатор 35167.501.9085, с площ 2585 кв. м по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-88 от 26.11.2015 г. 
на ИД на АГКК, последно изменение със За-
повед № 18-5604 от 13.07.2016 г. на началника 
на СГКК – Стара Загора. Адрес на поземления 
имот: Казанлък, п.к. 6100; трайно предназна-
чение на територията: урбанизирана; начин на 
трайно  ползване:  за  друг  вид  производствен, 
складов обект; номер по предходен план: 9085, 
квартал: 482, парцел: X; съседи: 35167.501.9086, 
35167.501.608, 35167.501.9081, 35167.501.9084, при 
следните условия:

1. Начална тръжна цена 69 800 лв. без ДДС. 
Достигнатата цена, както и дължимият ДДС се 
заплащат от спечелилия участник в левове до 
деня на подписване на договора за продажба 
по  сметка,  посочена  в  проектодоговора  към 
тръжната документация.

2. Стъпка за наддаване – 10% от началната 
тръжна цена.

3. Депозитът за участие е парична вноска в 
размер 50% от началната тръжна цена, която 
се внася по сметка BG 18 SOMB 9130 33 2172 
7300 в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC 
SOMBBGSF, до изтичане на срока за подаване 
на предложения за участие. Валидни са вноски 
от името и за сметка на кандидата за участие 
в търга.

4. Получаване на тръжна документация – в 
стая 21 на Община Казанлък срещу квитанция 
за  платена  цена  за  тръжна  документация  в 
размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в 
касата в ЦИУ при Община Казанлък или по 
банков път, преведена по следната сметка: BG 
07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане: 
44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, 
BIC SOMBBGSF, до изтичане на срока за по-
даване  на  предложения  за  участие.  Валидни 
са такси от името и за сметка на кандидата за 
участие в търга.

5. При получаване на тръжната документация 
кандидатите представят:

а)  извлечение  от  Търговския  регистър  на 
Агенцията по вписванията при Министерството 
на правосъдието за актуално състояние на тър-
говеца, а за юридическите лица, нерегистрирани 
по  ТЗ – заверено  копие  на  удостоверение  за 
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актуално състояние, издадено до 6 месеца преди 
датата на търга (не се прилага за кандидати – фи-
зически лица, които нямат качества на търговец);

б) нотариално заверен документ за предста-
вителната власт на лицето, което закупува тръж-
ната документация (ако представителната власт 
не може да  се  установи от  удостоверението  за 
вписване в Търговския регистър или кандидатът 
се представлява от пълномощник);

в) документ за самоличност на лицето, което 
закупува тръжната документация.

6. При получаване на тръжната документация 
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 
от  Наредбата  за  задължителната  информация, 
предоставяна  на  лицата,  заявили  интерес  за 
участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, 
представляващи служебна тайна.

7.  Предложения  за  участие  се  приемат  до 
12,30 ч.  в  последния  работен  ден,  предхождащ 
датата  на  търга,  в  деловодството  на  Община 
Казанлък.

8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички 
работни дни в срока за подаване на предложения 
за участие.

9. Търгът да се проведе на 21-вия ден от датата 
на обнародване на решението в „Държавен вест-
ник“ от 10,30 ч. в стая 29 на Община Казанлък.

10. В случай на липса на кандидати на 21-вия 
ден  от  датата  на  обнародване  на  решението  в 
„Държавен вестник“ търгът да се проведе на 35-
ия ден от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“ при същите условия.

Председател: 
Н. Златанов

6640

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

РЕШЕНИЕ № 690 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 
от ЗПСК и чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 6 и глава V,  
раздел І от НТК Общинският съвет – гр. Павел 
баня, реши:

1.  Да  започне  процедура  по  продажба  на 
общински нежилищен имот – частна общинска 
собственост,  представляващ:  поземлен  имот  с 
площ 887 кв. м, за който е отреден УПИ ХVІІ-
139, за ОДО в кв. 35 по плана на с. Скобелево, 
заедно с построената в имота търговска сграда с 
РЗП 828 кв. м, построена през 1965 г., съставен 
е АОС № 2430 от 27.03.2013 г., чрез провеждане 
на публичен търг с явно наддаване.

2. Определя минимална тръжна цена в размер 
187 200 лв. без ДДС и стъпка за наддаване в раз-
мер 5 % от началната тръжна цена, или 9360 лв.

3.  Утвърждава  изготвените  по  реда  на  На-
редбата за възлагане извършването на дейности, 
свързани с подготовката за приватизация или със 
следприватизационния  контрол,  включително 
процесуално  представителство,  правен  анализ, 
информационен меморандум и приватизационна 
оценка.

4. Утвърждава тръжна документация за про-
дажбата на имота.

5.  Тръжната  документация  се  закупува  в 
сградата на Община Павел баня в Павел баня, 
ул. Освобождение № 15, стая № 6, ет. 2 – служба 
„Общинска собственост“, в срок до 20 календарни 
дни  от  датата  на  обнародване  на  решението  в 
„Държавен вестник“. Цената на документация-
та е 150 лв. без ДДС и се заплаща в касата на 
Община Павел баня или по банкова сметка BG 
91 UNCR 9660 8400 3003 10, BIC UNCRBGSF код 
44 70 00 при банка „УниКредит Булбанк“, клон 
гр. Казанлък, до изтичане на срока за подаване 
на документите за участие. 

6. Определя следните квалификационни изиск-
вания към участниците в публичния търг, които 
са част от тръжната документация, както следва:

а) до участие в търга се допускат български 
физически/юридически  лица,  регистрирани 
по  Търговския  закон  и  вписани  в  търговския 
регистър  (представя  се  копие  от  документ  за 
самоличност  или  удостоверение  за  актуално 
състояние);

б) кандидатите – юридически лица, да не са 
обявени в несъстоятелност и да не са в производ-
ство по ликвидация (доказва се с удостоверение);

в) кандидатите – физически/юридически лица, 
да нямат задължения към НАП и Община Павел 
баня  (доказва  се  с  удостоверение,  издадено  до  
15 дни преди датата на търга).

7.  Лицата,  закупили  тръжна  документация, 
могат да отправят искане за разяснения по про-
цедурата за провеждане на търга в срок до 30-ия 
ден  от  датата  на  обнародване  на  решението  в 
„Държавен вестник“.

8. Депозит за участие в размер 10 % от на-
чалната тръжна цена, внесен като парична сума 
по сметка BG 56 UNCR 9660 3300 3003 18, BIC 
UNCRBGSF  при  банка  „УниКредит  Булбанк“, 
клон  гр. Казанлък.  Краен  срок  за  внасяне  на 
депозита – до изтичане на срока за подаване на 
предложенията за участие в търга.

9. Срок за извършване на оглед на обекта – все-
ки работен ден от 10 до 17 ч. в срока за подаване 
на предложения за участие.

10.  Срок  за  подаване  на  предложенията  за 
участие в търга – до 16 ч. на последния работен 
ден преди датата на провеждането на търга.

11. Дата и място на провеждане на търга – в 
сградата на Община Павел баня,  стая № 8, на 
35-ия ден от датата на обнародване на решението 
в „Държавен вестник“ от 14 ч.

12.  Определя  тръжна  комисия  по  реда  на 
чл. 8 от Наредбата за търговете и конкурсите и 
резервни членове към нея.

13. Общинският съвет – гр. Павел баня, възла-
га на кмета на Община Павел баня организацията 
и провеждането на търга. След приключване на 
процедурата да внесе предложение в ОбС – гр. Па-
вел  баня,  за  определяне  на  спечелилия  търга 
участник.

14.  Общинският  съвет – гр. Павел  баня, 
упълномощава кмета на община Павел баня да 
подпише  от  името  на  органа  по  приватизация 
договор за приватизационна продажба със спе-
челилия търга участник.

Председател:  
Ш. Халит

6518
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 123 
от 12 април 2018 г.

На  основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 11  и  ал. 2  от  
ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и 7 от ЗОС, чл. 59, ал. 1, чл. 60, 
чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 112, ал. 2, 
т. 3, чл. 128, ал. 7, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 17а, 
ал. 3 от ЗОЗЗ предвид изложените в предложение 
с вх. № 18ХІ-139 от 2.04.2018 г. фактически осно-
вания Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:

1. Одобрява проект за ПУП – план за регулация 
и застрояване и план-схеми „Електрификация“ 
и „Водоснабдяване и канализация“ за поземлен 
имот с идентификатор 56784.312.2, местност Гу-
джуците, землище Пловдив-юг, като го урегулира 
и  от  него  се  образуват  следните  урегулирани 
поземлени  имоти:  УПИ 312.168,  жилищно  за-
строяване; УПИ 312.169, жилищно застрояване; 
УПИ 312.170, жилищно застрояване; УПИ 312.171, 
жилищно  застрояване;  УПИ 312.172,  жилищно 
застрояване; УПИ 312.173, жилищно застрояване; 
УПИ 312.174, жилищно застрояване; УПИ 312.175, 
жилищно  застрояване;  УПИ 312.176,  жилищно 
застрояване; УПИ 312.177, жилищно застрояване; 
УПИ 312.178, жилищно застрояване; УПИ 312.179, 
жилищно застрояване, с ново свободно, основно 
и  допълващо  нискоетажно  застрояване;  нова 
улица с габарит 4,5 м в източната част на имо-
та, представляваща част от улица с габарит 9 м, 
съгласно  транспортно-комуникационна  схема, 
приета  с  протокол № 4,  т. 16  от  3.02.2016 г.  на 
ЕСУТ  при  Община  Пловдив,  тупик  с  габарит 
9 м  за  обслужване  на  горепосочените  УПИ с 
техническа инфраструктура, по червените и си-
ните линии, надписи със син цвят, котировки с 
черен цвят за регулация, червени ограничителни 
линии и котировки с черен цвят за застрояването 
и  матрица  с  устройствени  показатели  за  зона 
Жм1 с височина до 10 м, Кинт. – 1,0, плътност на 
застрояване – до 50 %, озеленяване – минимум 
40 %, указани със син цвят.

2. Възлага на кмета на община Пловдив да 
извърши необходимите процедури по ЗУТ.

Председател:  
С. Петкова

6438

ОБЩИНА ПРАВЕЦ

РЕШЕНИЕ № 145 
от 1 юни 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27, ал. 3 
от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 2 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Правец, реши:

Одобрява проект за изменение на ПУП – ПР 
и ПУР на гр. Правец, като се премахне предвиж-
дането на улица с о.т. 2065 – о.т. 2066 – о.т. 2067 –  
о.т. 2068 – о.т. 2069 – о.т. 2070 – о.т. 2071 –  
о.т. 2072 – о.т. 2073 – о.т. 2074, която не е реализи-
рана, и улицата се върне на предишното трасе, по 
о.т. 218 – о.т. 220 – о.т. 222 – о.т. 226 – о.т. 238 – о.
т. 252 – о.т. 258 – о.т. 269 – о.т. 274 – о.т. 282 – 
о.т. 293 – о.т. 305 с ширина от 6 м, при което се 
запазва предишната регулация и площ на урегули-
раните поземлени имоти – УПИ VІІІ – „За спортен 

комплекс“, УПИ ХХVІІ – „За спортен комплекс“, 
УПИ ІІІ – „За  бензиностанция  и  газстанция“  в 
кв. 9, образува се нов терен за озеленяване и се 
променя регулацията на УПИ І – „За техническа 
инфраструктура“ в кв. 169.

Възлага на кмета на община Правец да ор-
ганизира  извършването  на  произтичащите  от 
решението процедури.

За председател:  
Н. Яхов

6482

ОБЩИНА СИЛИСТРА

РЕШЕНИЕ № 796 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 077 
на Общинския експертен съвет по устройство на 
територията при Община Силистра, взето на засе-
дание с протокол № 11 от 11.05.2018 г., Общинският 
съвет – гр. Силистра, одобрява подробен устрой-
ствен план на територията на Община Силистра: 
„ПУП – ИПР за УПИ ІХ – За озеленяване, кв. 127 
по плана на с. Калипетрово, община Силистра“.

Председател:  
М. Димитрова

6516

РЕШЕНИЕ № 799 
от 31 май 2018 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 068 
на  Общинския  експертен  съвет  по  устройство 
на територията при Община Силистра, взето на 
заседание с протокол № 10 от 27.04.2018 г., Об-
щинският съвет – гр. Силистра, одобрява подро-
бен устройствен план на територията на община 
Силистра: „ПУП – ПС за ПИ № 66425.500.5003, 
ПИ № 66425.500.5046, ПИ № 66425.500.5124 и ПИ 
№ 66425.500.7020 по КК и КР на  гр. Силистра, 
община Силистра“.

Председател:  
М. Димитрова

6517

300. – Българската народна банка на основа-
ние чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета 
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения 
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на 
Управителния  съвет  на  БНБ,  обявява  основен 
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 
0,00 на сто, считано от 1 юли 2018 г.
6645

698. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че  на  основание  чл. 140  във  връзка  с  чл. 133, 
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение 
по д.д. № 11/2018 г. на Висшия дисциплинарен 
съд Светлозар Анастасов Николов – адвокат от 
Адвокатската  колегия – Варна,  се  лишава  от 
право  да  упражнява  адвокатска  професия  за 
срок 12 месеца.
6499
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1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Манол Стефанов Сте-
фанов, собственик на имот № 66, намиращ се в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5975

2. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Модерниза-
ция на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботев-
град“ от км 161+367 до км 194+164.89, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на „С. Т. Слънчев рай“ – ЕООД, 
собственик на имот № 1209, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“. 
5976

3. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ивайло Йорданов Тодо-
ров, собственик на имот № 13016, намиращ се в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5977

4. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Симеон Христов Стой-
ков, собственик на имот № 23022, намиращ се в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 

пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5978

5. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Борис Христов Стой-
ков, собственик на имот № 23022, намиращ се в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5979

6. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Модерниза-
ция на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботев-
град“ от км 161+367 до км 194+164.89, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност  съобщава  на  „Газтрейд – Враца“ – ООД, 
собственик на имот № 1010, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5980

7. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Красимир  Георгиев 
Йорданов, собственик на имот № 31077, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, об-
ласт Враца, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5981

8. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Валентин Пенчев Янков, 
собственик на имот № 12.10, намиращ се в зем-
лището на Рашково, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
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Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5982

9. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иванка Христова Йо-
вова, собственик на имот № 12.10, намиращ се в 
землището на Рашково, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5983

10. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Тодор Христов Христов, 
собственик на имот № 12.10, намиращ се в зем-
лището на Рашково, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5984

11. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Цвета Лакова Стоянова, 
собственик на имот № 2.8, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5985

12. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на Марийка Йорданова 
Данева,  собственик  на  имот № 2.14,  намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев- 
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 

имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5986

13. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Вилхелм  Велинов 
Димов, собственик на имот № 22.222, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5987

14. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иван Василев Дамянов, 
собственик на имот № 102023, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5988

15. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Илия Христов Драшков, 
собственик на имот № 31.23, намиращ се в зем-
лището на Ботевград, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5989

16. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Гергана Владимирова 
Лукова, собственик на имот № 34.313, намиращ 
се  в  землището  на Ботевград,  община Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
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съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5990

17. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на „Инертстрой – Кале-
то“ – АД, собственик на имоти № 99, 1107, 1205, 
1208, 13022, 13023, 13024, 12028, 12022, 144, на-
миращи се в землището на Дърманци, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5991

18. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Славчо Тодоров Краев, 
наследник на Злато Андреев Генов, собственик 
на имот № 10034, намиращ се в землището на 
Мездра, община Мездра, област Враца, за пос-
тановяването  на  Решение № 56  от  1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
5992

19. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Галин Дариев Липов, 
наследник на Дари Димитров Липов, собственик 
на имот № 8002, намиращ се в землището на 
Дърманци,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
5993

20. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мариела Дариева Ли-

пова-Христова, наследница на Дари Димитров 
Липов, собственик на имот № 8002, намиращ се 
в землището на Дърманци, община Мездра, об-
ласт Враца, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5994

21. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Марияна  Иванова 
Дражева, наследница на Камена Якимова Драга-
нова, собственик на имот № 9001, намиращ се в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5995

22. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Весела Йорданова Дра-
гановска, наследница на Камена Якимова Драга-
нова, собственик на имот № 9001, намиращ се в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5996

23. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Светла Христова Кю-
чукова, наследница на Камена Якимова Драга-
нова, собственик на имот № 9001, намиращ се в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5997
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24. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Атанас Якимов 
Вутов,  наследник  на  Мария  Якимова  Лишка, 
собственик на имот № 9001, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5998

25. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Веселка  Здравкова 
Вутова, наследница на Мария Якимова Лишка, 
собственик на имот № 9001, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5999

26. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Димчо Кирилов Колев, 
наследник на Георги Велчев Йотов, собственик 
на имот № 10003, намиращ се в землището на 
Дърманци,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6000

27. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Майа Георгиева 
Славчева, наследница на Георги Велчев Йотов, 
собственик на имот № 10003, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 

Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6001

28. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Деян Славчев Славчев, 
наследник на Георги Велчев Йотов, собственик 
на имот № 10003, намиращ се в землището на 
Дърманци,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6002

29. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мая Христова Тоше-
ва,  наследница  на  Зорка  Георгиева  Павлова, 
собственик на имот № 1019, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6003

30. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Надежда  Кузманова 
Янкова, наследница на Йонка Дакова Вачкова 
(Йонка Каменова Ценова), собственик на имот  
№ 3313, намиращ се в землището на Дърманци, 
община Мездра, област Враца, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6004

31. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Кузман Георгиев Геор-
гиев, наследник на Йонка Дакова Вачкова (Йонка 
Каменова Ценова), собственик на имот № 3313, 



СТР.   68   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  56

намиращ се в землището на Дърманци, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6005

32. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Красимира Тодорова 
Радуловска,  наследница  на  Димитър  Динков 
Мицов  (Томов),  собственик  на  имот  № 13012, 
намиращ се в землището на Дърманци, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6006

33. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Христо Тодоров Илиев, 
наследник на Стефан Иванов Тонов, собственик 
на имот № 13014, намиращ се в землището на 
Дърманци,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6007

34. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Лилия Тодорова Дра-
гановска, наследница на Стефан Иванов Тонов, 
собственик на имот № 13014, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6008

35. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-

тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на  Хари  Тодоров 
Тодоринов, наследник на Стефан Иванов Тонов, 
собственик на имот № 13014, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6009

36. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Николай Иванов Чулев, 
наследник на Стефан Иванов Тонов, собственик 
на имот № 13014, намиращ се в землището на 
Дърманци,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6010

37. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Светла Иванова Йотова 
(Иванова), наследница на Стефан Иванов Тонов, 
собственик на имот № 13014, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6011

38. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Николай Валентинов 
Николов, наследник на Стефан Иванов Тонов, 
собственик на имот № 13014, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
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пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6012

39. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Красимир  Христов 
Йотов, наследник на Йордана Кръстева (Тонова) 
Йотова, собственик на имот № 23008, намиращ се 
в землището на Дърманци, община Мездра, об-
ласт Враца, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6013

40. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Людмила  Георгиева 
Христова,  наследница  на  Йордана  Кръстева 
(Тонова) Йотова, собственик на имот № 23008, 
намиращ се в землището на Дърманци, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6014

41. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава на Маргарита Василева 
Ганева,  наследница  на  Тодор  Йотов  Тодоров, 
собственик на имот № 23015, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6015

42. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Тодор  Венциславов 
Тодоров,  наследник  на  Тодор  Йотов  Тодоров, 
собственик на имот № 23015, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 

Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6016

43. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Ани  Иванова  Цан-
кова, наследница на Йордан Стаменов Йотов, 
собственик на имот № 23017, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6017

44. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава на Георги Милчев 
Тодоров, наследник на Върбан Тодоров Цветков, 
собственик на имот № 27007, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6018

45. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Пламен  Цветанов 
Нинов, наследник на Върбан Тодоров Цветков, 
собственик на имот № 27007, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6019

46. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Борислав Димитров 
Нинов,  наследник  на  Цено  Якимов  Петков, 
собственик на имот № 27010, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6020

47. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Венета Георгиева Ге-
оргиева, наследница на Тодор Андров Стаменов, 
собственик на имот № 27012, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6021

48. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Веселин  Симеонов 
Соломонски, наследник на Тодор Андров Стаме-
нов, собственик на имот № 27012, намиращ се в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6022

49. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Соня Симеонова Де-
нева,  наследница  на  Тодор  Андров  Стаменов, 
собственик  на  имот  № 27012,  намиращ  се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 

пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6023

50. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ива Тошкова Дикова, 
наследница на Иван Станков Коцев, собственик 
на имот № 31002, намиращ се в землището на 
Дърманци,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6024

51. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Красимир Данов Тошев, 
наследник на Иван Станков Коцев, собственик 
на имот № 31002, намиращ се в землището на 
Дърманци,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6025

52. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Венета Цветкова 
Тодорова, наследница на Иван Станков Коцев, 
собственик на имот № 31002, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6026

53. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Светла  Йорданова 
Христова, наследница на Иван Станков Коцев, 
собственик на имот № 31002, намиращ се в зем-
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лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6027

54. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Милена  Стефанова 
Иванова,  наследница  на  Иван  Коцев  Петков, 
собственик на имот № 31004, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6028

55. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мирослав Любомиров 
Коцев, наследник на Иван Коцев Петков, соб-
ственик  на  имот № 31004,  намиращ  се  в  зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6029

56. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Георги Стефанов 
Георгиев, наследник на Георги Костов Велчев, 
собственик на имот № 31018, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6030

57. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-

тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ружа Борисова Кир-
кова,  наследница  на  Георги  Кирков  Стоянов, 
собственик  на  имот  № 33007,  намиращ  се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6031

58. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иван Иванов Кирков, 
наследник на Георги Кирков Стоянов, собстве-
ник на имот № 33007, намиращ се в землището 
на Дърманци, община Мездра, област Враца, за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6032

59. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Анка Захариева Пав-
лова, наследница на Кръстю (Кръстьо) Иванов 
Мицин, собственик на имот № 3046, намиращ се 
в землището на Ребърково, община Мездра, об-
ласт Враца, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6033

60. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Светлана Стефанова 
Михайлова, наследница на Петър Стефанов Пен-
ков, собственик на имот № 3050, намиращ се в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
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пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6034

61. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пиринка Веселинова 
Петрова, наследница на Петър Стефанов Пен-
ков, собственик на имот № 3050, намиращ се в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6035

62. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Нели Веселинова Сте-
фанова, наследница на Петър Стефанов Пенков, 
собственик на имот № 3050, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6036

63. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Валентина Николова 
Мартинова,  наследница  на  Мария  Луканова 
(Цвет кова) Николова, собственик на имот № 3054, 
намиращ се в землището на Ребърково, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6037

64. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Марина Йонкова Ми-
хайлова, наследница на Никола Маринов Джу-

рошки, собственик на имот № 3062, намиращ се в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6038

65. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Майа Атанасова Ни-
колчева-Иванова,  наследница  на  Косто  Вацов 
Шиндарски,  собственик  на  имот  № 5010,  на-
миращ се в землището на Ребърково, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6039

66. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Антоанета Атанасова 
Христова, наследница на Косто Вацов Шиндар-
ски, собственик на имот № 5010, намиращ се в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6040

67. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Елена Каменова 
Петрова, наследница на Косто Вацов Шиндарски, 
собственик на имот № 5010, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6041
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68. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Петър Ивайлов 
Петров, наследник на Цвета Георгиева Петрова, 
собственик на имот № 5012, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6042

69. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Илия Русинов Илиев, 
наследник на Христо Иванов Бочов, собственик 
на имот № 5035, намиращ се в  землището на 
Ребърково,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6043

70. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Валери Василев 
Тодоров,  наследник  на Христо Иванов  Бочов, 
собственик на имот № 5035, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6044

71. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Николай Петков 
Петков,  наследник  на  Никола  Ценов  Петков, 
собственик на имот № 31023, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 

Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6045

72. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Алеко Иванов Тодо-
ров,  наследник  на  Никола  Атанасов  Иванов, 
собственик  на  имот  № 31073,  намиращ  се  в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6046

73. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Даниела Тодорова Ко-
жухарова, наследница на Никола Атанасов Ива-
нов, собственик на имот № 31073, намиращ се в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6047

74. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Митко  Веселинов 
Шунков, наследник на Милка Георгиева Дилова 
(Милка Николова Алексиева), собственик на имот 
№ 31079, намиращ се в землището на Ребърково, 
община Мездра, област Враца, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6048

75. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Лиляна Георгиева Ди-
лова, наследница на Милка Георгиева Дилова 
(Милка Николова Алексиева), собственик на имот 
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№ 31079, намиращ се в землището на Ребърково, 
община Мездра, област Враца, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6049

76. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на  Гина  Иванова 
Георгиева, наследница на Стоян Тошев Бочев, 
собственик на имот № 31085, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6050

77. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Татяна Кирилова 
Василева,  наследница  на  Стоян  Тошев  Бочев, 
собственик на имот № 31085, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6051

78. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Веселин  Каменов 
Ценов,  наследник  на  Антим  Ценов  Вачков, 
собственик на имот № 31089, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6052

79. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-

тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Борислав Любомиров 
Иванов, наследник на Стоян Григоров Димитров, 
собственик на имот № 31090, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6053

80. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иванка Гаврилова Гри-
горова, наследница на Стоян Григоров Димит-
ров, собственик на имот № 31090, намиращ се в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6054

81. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на Валентина Тодорова 
Григорова, наследница на Стоян Григоров Димит-
ров, собственик на имот № 31090, намиращ се в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6055

82. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Станислав  Тодоров 
Григоров, наследник на Стоян Григоров Димит-
ров, собственик на имот № 31090, намиращ се в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
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пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6056

83. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Емил Вергилов Радков, 
наследник на Мато Радков Вълков, собственик 
на имот № 31091, намиращ се в землището на 
Ребърково,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6057

84. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Евгени Иванов Савчев, 
наследник на Мария Василева Савчева (Мария 
Иванова  Карашлийска),  собственик  на  имот 
№ 31115, намиращ се в землището на Ребърково, 
община Мездра, област Враца, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6058

85. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Мариета  Петрова 
Савчева-Ангелова, наследница на Мария Васи-
лева Савчева  (Мария Иванова Карашлийска), 
собственик на имот № 31115, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6059

86. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Невенка  Стефанова 
Павлова,  наследница  на Дило Ралчев Вълчев, 
собственик на имот № 31126, намиращ се в зем-

лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6060

87. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Стефан Руменов 
Павлов,  наследник  на  Дило  Ралчев  Вълчев, 
собственик на имот № 31126, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6061

88. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Галя Петрова Ганчева-
Гунчева, наследница на Ганчо Пешов Иванов, 
собственик на имот № 31129, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6062

89. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Искра Цветкова 
Стоянова, наследница на Цветко Пенков Тошев, 
собственик на имот № 31146, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6063

90. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
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тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава на Анка Тодорова Дра-
ганова, наследница на Йордан Стоянов Тошов 
(Тошев), собственик на имот № 1.244, намиращ се 
в землището на Типченица, община Мездра, об-
ласт Враца, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6064

91. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иванка Кръстева Сто-
янова,  наследница  на  Йордан  Стоянов  Тошов 
(Тошев), собственик на имот № 1.244, намиращ се 
в землището на Типченица, община Мездра, об-
ласт Враца, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6065

92. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Владислав Красимиров 
Стоянов, наследник на Йордан Стоянов Тошов 
(Тошев), собственик на имот № 1.244, намиращ се 
в землището на Типченица, община Мездра, об-
ласт Враца, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6066

93. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава на Любомир Велизаров 
Стоянов, наследник на Йордан Стоянов Тошов 
(Тошев), собственик на имот № 1.244, намиращ се 
в землището на Типченица, община Мездра, об-
ласт Враца, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 

пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6067

94. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Олег Андреев Андреев, 
наследник на Цветанка Никифорова Андреева, 
собственик  на  имот  № 129.14,  намиращ  се  в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6068

95. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иванка Василева Чо-
лашка, наследница на Пешо (Петко) Атанасов 
Коцов, собственик на имот № 129.23, намиращ се 
в землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6069

96. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ценка Киркова Петкова, 
наследница на Пешо (Петко) Атанасов Коцов, 
собственик  на  имот  № 129.23,  намиращ  се  в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6070

97. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Гинка Симеонова Па-
чеманова, наследница на Мито Захариев Дамя-
нов, собственик на имот № 5.36, намиращ се в 
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землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6071

98. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Георги Николов Йор-
данов,  наследник  на  Йордан  Пешев  (Петров) 
Манчев, собственик на имот № 5.182, намиращ 
се в землището на Лютидол, община Мездра, об-
ласт Враца, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6072

99. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Цветана  Георгиева 
Гочева, наследница на Георги Христов Черкеза, 
собственик  на  имот  № 126.19,  намиращ  се  в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6073

100. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Венцислав  Василев 
Иванов, наследник на Тодорка Георгиева Гелева, 
собственик  на  имот  № 128.141,  намиращ  се  в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6074

101. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-

тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Юлия Живкова 
Панталеева, наследница на Панталей Димитров 
Атанасов, собственик на имот № 148.10, намиращ 
се в землището на Лютидол, община Мездра, об-
ласт Враца, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6075

102. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Евелина  Тодорова 
Семенова,  наследница  на  Нецо Йорданов  Не-
цов, собственик на имот № 150.1, намиращ се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6076

103. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иванка Борисова Ки-
резова, наследница на Пешо Георгиев Хумарски, 
собственик  на  имот  № 150.2,  намиращ  се  в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6077

104. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Васка Борисова Кал-
чева, наследница на Пешо Георгиев Хумарски, 
собственик  на  имот  № 150.2,  намиращ  се  в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
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пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6078

105. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Иванка  Николова 
Алексиева, наследница на Никола Иванов Пет-
ков, собственик на имот № 151.16, намиращ се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6079

106. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната  собственост  съобщава  на  Илко  Иванов 
Тодоров, наследник на Никола Иванов Петков, 
собственик  на  имот  № 151.16,  намиращ  се  в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6080

107. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Стойчо Николов Ве-
зенков,  наследник  на Никола Иванов Петков, 
собственик  на  имот  № 151.16,  намиращ  се  в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6081

108. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Николай Василев Ни-
колов,  наследник  на  Никола  Иванов  Петков, 

собственик  на  имот  № 151.16,  намиращ  се  в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6082

109. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Лида Митова Цекова, 
наследница на Мито Иванов Тодоров, собстве-
ник на имот № 12.11, намиращ се в землището 
на Рашково, община Ботевград, област Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6083

110. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Александър Николов 
Георгиев, наследник на Христо Велчев Донов, 
собственик на имот № 58.13, намиращ се в зем-
лището на Рашково, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6084

111. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иванка Петкова Ива-
нова, наследница на Иван Вълчков Осеновеца 
Михайлов, собственик на имот № 58.49, намиращ 
се  в  землището  на  Рашково,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6085
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112. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава на Асен Стефанов 
Маринов, наследник на Методи Сеферов Меров, 
собственик на имот № 1.16, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6086

113. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Димитър Иванов 
Вутов,  наследник  на  Вуто  Тодоров  Соларски, 
собственик на имот № 1.17, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6087

114. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Соня Филипова Дилова-
Киркова, наследница на Марин Дилов Кръстев, 
собственик на имот № 1.18, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6088

115. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Румен Ташев Марков, 
наследник на Марко Ташев Шишков, собственик 
на  имот  № 1.19,  намиращ  се  в  землището  на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 

Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6089

116. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Бояна  Мартинова 
Маркова, наследница на Марко Ташев Шишков, 
собственик на имот № 1.19, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6090

117. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Борислава Димитрова 
Кендерова-Маркова, наследница на Марко Ташев 
Шишков, собственик на имот № 1.19, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6091

118. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Анелия  Милетиева 
Кумчева, наследница на Марин Тодоров Чире-
ня, собственик на имот с № 16.20, намиращ се 
в  землището  на  Рашково,  община  Ботевград, 
област Софийска, и имот № 58.47, намиращ се в 
землището на Рашково, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6092

119. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава на Антон Кръстев 
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Маринов, наследник на Марин Марков Йонин, 
собственик на имот с № 7.4, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и имот № 40.15, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6093

120. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Богдана Йонова 
Вълкова,  наследница  на  Янко  Вълков  Йотов, 
собственик  на  имот  с  № 107053,  намиращ  се 
в  землището на Скравена, община Ботевград, 
област  Софийска,  и  имот  № 174040,  намиращ 
се  в  землището  на  Скравена,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6094

121. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Бойка Асенова Василе-
ва, наследница на Ивана Бенчева Георг Янкова 
Мишева, собственик на имот с № 12.22, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, и наследница на Цветан 
Василев Гешков, собственик на имот № 20.132, 
намиращ се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6095

122. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Валентина Георгиева 
Георгиева, наследница на Лазар Василев Вълчов-
ски, собственик на имот с № 105060, намиращ 
се в землището на Скравена, община Ботевград, 
област  Софийска,  и  имот  № 114055,  намиращ 
се  в  землището на Скравена,  община Ботевг-
рад,  област  Софийска,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 

съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6096

123. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Васка Маринова Вутова, 
наследница на Вуто Тодоров Соларски, собстве-
ник на имот с № 1.17, намиращ се в землището 
на Новачене, община Ботевград, област Софий-
ска,  и  наследник  на Димитър  Вутов  Тодоров, 
собственик на имот № 1.26, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6097

124. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Велко Каменов Стоя-
нов, наследник на Стоян Генов Ачов, собственик 
на имот с № 1018, намиращ се в землището на 
Дърманци, община Мездра, област Враца, и имот 
№ 1021, намиращ се в землището на Дърманци, 
община Мездра, област Враца, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6098

125. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Вера Димитрова 
Борисова, наследница на Янко Вълков Йотов, 
собственик  на  имот  с  № 107053,  намиращ  се 
в  землището на Скравена, община Ботевград, 
област  Софийска,  и  имот  № 174040,  намиращ 
се  в  землището  на  Скравена,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6099
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126. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Виолетка  Станева 
Бакова, наследница на Христо Маринов Баков, 
собственик на имот с № 2.24, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и наследник на Марин Баков Ценов, 
собственик на имот № 509.11, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6124

127. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Владимир Любомиров 
Никифоров, наследник на Стефан Коцов Стефа-
нов, собственик на имоти с № 128.146 и 128.244, 
намиращи се в землището на Лютидол, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6125

128. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на  Генка Петкова 
Димитрова, наследница на Тодор Миков Динов 
Гайдаров (Тодор Миков Гайдаров), собственик 
на имот с № 40.1, намиращ се в землището на 
Новачене, община Ботевград, област Софийска, и 
наследник на Петко Маринов Пенов, собственик 
на имот № 122040, намиращ се в землището на 
Скравена,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6126

129. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерниза-
ция на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевг-
рад“ от км 161+367 до км 194+164.89, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Георги Кръстев Георгиев, наследник 

на Христо Спасов Минков, собственик на имот 
с № 5.73, намиращ се в землището на Лютидол, 
община Мездра, област Враца, и имот № 126.14, 
намиращ се в землището на Лютидол, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6127

130. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Гина Иванова Ставрева, 
наследница на Георги Йотов Кихов, собственик 
на имот с № 8.2, намиращ се в землището на 
Новачене, община Ботевград, област Софийска, и 
наследник на Петко Ганчов Щърков, собственик 
на имот № 12.23, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6128

131. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерниза-
ция на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевг-
рад“ от км 161+367 до км 194+164.89, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност  съобщава  на  Даниела  Илиева  Цветкова, 
наследница на Илия Коцев Георгиев, собственик 
на  имот  с № 27009,  намиращ  се  в  землището 
на Дърманци, община Мездра, област Враца, и 
наследник на Христана Дикова Георгиева (Тана 
Динкова Дочова), собственик на имот № 33005, 
намиращ се в землището на Дърманци, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6129

132. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Диана Иванова 
Големанова,  наследница  на Йордан Димитров 
Атанасов, собственик на имот с № 5.69, намиращ 
се  в  землището на Лютидол,  община Мездра, 
област Враца, и имот № 128.26, намиращ се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
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1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6130

133. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Димитър Василев Вутов, 
наследник на Вуто Тодоров Соларски, собственик 
на имот с № 1.17, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  и  наследник  на Димитър  Вутов  Тодоров, 
собственик на имот № 1.26, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6131

134. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Димитър Иванов 
Петков, наследник на Иван Димитров Петков, 
собственик на имот с № 2.12, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и имот № 11.2, намиращ се в земли-
щето  на Новачене,  община  Ботевград,  област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6132

135. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Димитър  Маринов 
Цеков,  наследник  на  Марин  Тодоров  Чиреня, 
собственик на имот с № 16.2, намиращ се в зем-
лището на Рашково, община Ботевград, област 
Софийска, и имот № 58.47, намиращ се в зем-
лището на Рашково, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 

пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6133

136. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Димитър  Николов 
Коцов, наследник на Коцо Михайлов Кукладий-
ски,  собственик на имот с № 122.17, намиращ 
се  в  землището на Лютидол,  община Мездра, 
област Враца, и имот № 128.31, намиращ се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6134

137. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Димитър Петков 
Димитров, наследник на Тодор Луканов Коцов, 
собственик  на  имот  с  № 129.21,  намиращ  се 
в  землището  на  Лютидол,  община  Мездра, 
област Враца, и имот № 129.29, намиращ се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6135

138. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Добринка  Иванова 
Чорбанова, наследница на Радул Марков Тончев, 
собственик на имот с № 1.22, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и имот № 19.11, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6136

139. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
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тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на  Зоя Цветанова 
Георгиева, наследница на Георги Йотов Кихов, 
собственик на имот с № 8.2, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и наследник на Петко Ганчов Щърков, 
собственик на имот № 12.23, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6137

140. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ивайло Троянов Иванов, 
наследник на Георги Йотов Кихов, собственик 
на имот с № 8.2, намиращ се в землището на 
Новачене, община Ботевград, област Софийска, и 
наследник на Петко Ганчов Щърков, собственик 
на имот № 12.23, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6138

141. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Иван Йорданов 
Илиев, наследник на Цвета Йорданова Илиева 
(Цвета Дилова Антова), собственик на имот с 
№ 3048, намиращ се в землището на Ребърково, 
община Мездра, област Враца, и имот № 31083, 
намиращ се в землището на Ребърково, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6139

142. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Иван Стаменов 
Стаменов, наследник на Александър Стаменов 
Йотов, собственик на имот с № 5205, намиращ 

се в землището на Дърманци, община Мездра, 
област  Враца,  и  имот № 23014,  намиращ  се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6140

143. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иванка Василева Ни-
колова-Гетовска, наследница на Никола Велчев 
(Велчов) Мавров, собственик на имот с № 2.20, 
намиращ се в землището на Новачене, община 
Ботевград,  област  Софийска,  и  имот № 18.66, 
намиращ се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6141

144. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Капка Василева Дишле-
ва,  наследница  на  Лазар  Василев  Вълчовски, 
собственик  на  имот  с  № 105060,  намиращ  се 
в  землището на Скравена, община Ботевград, 
област  Софийска,  и  имот  № 114055,  намиращ 
се  в  землището  на  Скравена,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6142

145. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Константин Богомилов 
Джорошки, наследник на Коцо Михайлов Кукла-
дийски, собственик на имот с № 122.17, намиращ 
се  в  землището на Лютидол,  община Мездра, 
област Враца, и имот № 128.31, намиращ се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
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Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6143

146. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава на Константин Василев 
Вутов,  наследник  на  Вуто  Тодоров  Соларски, 
собственик  на  имот  с  № 1.17,  намиращ  се  в 
землището на Новачене, община Ботевград, об-
ласт Софийска, и наследник на Димитър Вутов 
Тодоров, собственик на имот № 1.26, намиращ 
се  в  землището на Новачене,  община Ботевг-
рад,  област  Софийска,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6144

147. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Коцо Иванов Коцов, 
наследник  на  Иван  Коцов  Вацов,  собственик 
на имот  с № 31003,  намиращ  се  в  землището 
на Дърманци, община Мездра, област Враца, и 
наследник на Антим Ценов Вачков, собственик 
на имот № 31089, намиращ се в землището на 
Ребърково,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6145

148. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Красимир Янков 
Цветков,  наследник  на  Радул Марков  Тончев, 
собственик на имот с № 1.22, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и имот № 19.11, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6146

149. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на Кръстина Маринова 
Ветовска, наследница на Радул Марков Тончев, 
собственик на имот с № 1.22, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и имот № 19.11, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6147

150. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на Лидия Христова  Ге-
оргиева,  наследница  на Александър Стаменов 
Йотов, собственик на имот с № 5205, намиращ 
се в землището на Дърманци, община Мездра, 
област  Враца,  и  имот № 23014,  намиращ  се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6148

151. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Лъчезар Тошев Тодоров, 
наследник на Петър Тодоров Мишев, собственик 
на имот с № 13003, намиращ се в землището на 
Дърманци, община Мездра, област Враца, и имот 
№ 13010, намиращ се в землището на Дърманци, 
община Мездра, област Враца, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6149

152. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Любослав Светозаров 
Тошев, наследник на Стоян Тошев Бочев, соб-
ственик на имот с № 31085, намиращ се в зем-
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лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, и наследник на Кръстьо Диков Иванов, 
собственик на имот № 31095, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6150

153. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Манчо Стефанов 
Манчев,  наследник  на  Иван  Мирчев  Петков, 
собственик  на  имот  с  № 107037,  намиращ  се 
в  землището на Скравена, община Ботевград, 
област  Софийска,  и  имот  № 141107,  намиращ 
се  в  землището  на  Скравена,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6151

154. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Мариела  Троянова 
Илиева,  наследница  на  Георги  Йотов  Кихов, 
собственик на имот с № 8.2, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и наследник на Петко Ганчов Щърков, 
собственик на имот № 12.23, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6152

155. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Марийка  Мишкова 
Иванова, наследница на Васил Иванов Петрин-
ски, собственик на имот с № 102077, намиращ 
се в землището на Скравена, община Ботевград, 
област  Софийска,  и  имот  № 141054,  намиращ 
се  в  землището  на  Скравена,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 

имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6153

156. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Марин Христов Баков, 
наследник на Христо Маринов Баков, собственик 
на имот с № 2.24, намиращ се в землището на 
Новачене, община Ботевград, област Софийска, 
и наследник на Марин Баков Ценов, собственик 
на имот № 509.11, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6154

157. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мария Георгиева Пет-
кова,  наследница  на  Иван  Димитров  Петков, 
собственик на имот с № 2.12, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и имот № 11.2, намиращ се в земли-
щето  на Новачене,  община  Ботевград,  област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6155

158. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Милка Цветкова Георги-
ева, наследница на Мария Исаева Петрова (Цвет-
кова), собственик на имот с № 3003, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област  Враца,  и  имот № 31112,  намиращ  се  в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6156
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159. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Милчо Иванов Енев, 
наследник на Никола Велчев (Велчов) Мавров, 
собственик на имот с № 2.20, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и имот № 18.66, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6157

160. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Никола Костов Джо-
рошки, наследник на Коцо Михайлов Кукладий-
ски,  собственик на имот с № 122.17, намиращ 
се  в  землището на Лютидол,  община Мездра, 
област Враца, и имот № 128.31, намиращ се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6158

161. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Николай Борисов Яки-
мов, наследник на Иван К. Вутов (Иван Каменов 
Вутов), собственик на имот с № 13013, намиращ 
се в землището на Дърманци, община Мездра, 
област Враца,  и  имот № 23013,  намиращ  се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6159

162. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботев-
град“ от км 161+367 до км 194+164.89, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Николай Георгиев Якимов, наслед-
ник на Гоцо Петров Вутов, собственик на имот с 

№ 5011, намиращ се в землището на Ребърково, 
община Мездра, област Враца, и имот № 5027, 
намиращ се в землището на Ребърково, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6160

163. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Николай Петков 
Пенчев, наследник на Никола Якимов Йотков, 
собственик на имот  с № 13005,  намиращ се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, и наследник на Йордан Стаменов Йотов, 
собственик на имот № 23017, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6161

164. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава на Николина Николова 
Дамянова, наследница на Коцо Михайлов Кукла-
дийски, собственик на имот с № 122.17, намиращ 
се  в  землището на Лютидол,  община Мездра, 
област Враца, и имот № 128.31, намиращ се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6162

165. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Нина Борисова Ненов-
ска, наследница на Петко Димитров Неновски, 
собственик на имот с № 7.5, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, и имот № 18.16, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
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собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6163

166. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Павлина  Христова 
Цветкова, наследница на Александър Стаменов 
Йотов, собственик на имот с № 5205, намиращ 
се в землището на Дърманци, община Мездра, 
област  Враца,  и  имот № 23014,  намиращ  се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6164

167. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пенка Василева Ата-
насова, наследница на Никола Велчев (Велчов) 
Мавров, собственик на имот с № 2.20, намиращ 
се в землището на Новачене, община Ботевград, 
област Софийска, и имот № 18.66, намиращ се 
в  землището на Новачене,  община Ботевград, 
област  Софийска,  за  постановяването  на  Ре-
шение  № 56  от  1.02.2018 г.  на  Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6165

168. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Петър Иванов Кръстев, 
наследник на Петър Кръстев Станински, собстве-
ник на имот с № 5.10, намиращ се в землището 
на Лютидол, община Мездра, област Враца, и 
наследник на Вуна Маринова Михайлова, соб-
ственик на имот № 18.49, намиращ се в земли-
щето  на Новачене,  община  Ботевград,  област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6166

169. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Петя Богомилова Ди-
митрова, наследница на Коцо Михайлов Кукла-
дийски, собственик на имот с № 122.17, намиращ 
се  в  землището на Лютидол,  община Мездра, 
област Враца, и имот № 128.31, намиращ се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6167

170. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пламен Александров 
Диков, наследник на Трифон Алексиев Анчов, 
собственик на имот  с № 27002, намиращ се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, и наследник на Кръстьо Диков Иванов, 
собственик на имот № 31095, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6168

171. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Радослав  Димитров 
Рашков,  наследник  на  Александър  Стаменов 
Йотов, собственик на имот с № 5205, намиращ 
се в землището на Дърманци, община Мездра, 
област  Враца,  и  имот № 23014,  намиращ  се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6169

172. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Руди Христов Баков, 
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наследник на Христо Маринов Баков, собственик 
на имот с № 2.24, намиращ се в землището на 
Новачене, община Ботевград, област Софийска, 
и наследник на Марин Баков Ценов, собственик 
на имот № 509.11, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6170

173. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Румяна Пенкова Джо-
рошка,  наследница  на Коцо Михайлов Кукла-
дийски, собственик на имот с № 122.17, намиращ 
се  в  землището на Лютидол,  община Мездра, 
област Враца, и имот № 128.31, намиращ се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6171

174. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Сашка Илиева Коцева, 
наследница на Илия Коцев Георгиев, собственик 
на  имот  с № 27009,  намиращ  се  в  землището 
на Дърманци, община Мездра, област Враца, и 
наследник на Христана (Тана) Динкова Дочова, 
собственик на имот № 33005, намиращ се в зем-
лището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6172

175. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Светослав Милетиев 
Славчев, наследник на Марин Тодоров Чиреня, 
собственик  на  имот  с № 16.20,  намиращ  се  в 
землището на Рашково, община Ботевград, об-
ласт Софийска, и имот № 58.47, намиращ се в 
землището на Рашково, община Ботевград, област 

Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6173

176. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Силвана  Йорданова 
Павлова, наследница на Стамен Иванов Петров, 
собственик  на  имот  с № 31072,  намиращ  се  в 
землището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, и наследник на Никола Атанасов Иванов, 
собственик на имот № 31073, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6174

177. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Стефанка Йорданова 
Александрова, наследница на Александър Стаме-
нов Йотов, собственик на имот с № 5205, намиращ 
се в землището на Дърманци, община Мездра, 
област  Враца,  и  имот № 23014,  намиращ  се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6175

178. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Теменушка  Йотова 
Златева, наследница на Стефан Иванов Тонов, 
собственик  на  имот  с № 13014,  намиращ  се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, и наследник на Лило (Илия) Златов Ко-
цов, собственик на имот № 13015, намиращ се в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
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пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6176

179. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Теодора Светославова 
Недкова, наследница на Петко Велчов Давидов, 
собственик на имот с № 20154, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, и наследник на Радул Ценов Кьопчев, 
собственик на имот № 102049, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6177

180. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Цвета Йорданова 
Радулова, наследница на Григор Дилов Тошев, 
собственик  на  имот  с  № 3047,  намиращ  се  в 
землището на Ребърково, община Мездра, об-
ласт Враца, и имот № 3065, намиращ се в зем-
лището на Ребърково, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6178

181. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Цветана  Георгиева 
Кръстева,  наследница  на  Петър  Тодоров  Ми-
шев,  собственик  на  имот  № 13003,  намиращ 
се в землището на Дърманци, община Мездра, 
област Враца,  и  имот № 13010,  намиращ  се  в 
землището на Дърманци, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6179

182. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на Цветелина Милчова 
Цветанова, наследница на Ивана Бенчева Георг 
Янкова Мишева, собственик на имот с № 12.22, 
намиращ се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, и наследник на Цве-
тан Василев Гешков, собственик на имот № 20.132, 
намиращ се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6180

183. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Цвети Филипов Исаев, 
наследник на Цветко Иванов Мицов, собственик 
на  имот  с  № 5015,  намиращ  се  в  землището 
на Ребърково,  община Мездра,  област Враца, 
и имот № 31138, намиращ се в землището на 
Ребърково,  община Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването на настоящото обявление в 
„Държавен вестник“.
6181

184. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Асен Димитров 
Настев,  наследник  на  Марко  Ташев  Шишков, 
собственик на имот № 1.19, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6182

185. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Надежда  Василева 
Грашева,  наследница  на  Васил  Доцов  Вутов, 
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собственик на имот № 1.21, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6183

186. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Стефка  Цветанова 
Станева-Серано,  наследница  на  Лазар  Тошев 
Драганов, собственик на имот № 2.4, намиращ 
се  в  землището на Новачене,  община Ботевг-
рад,  област  Софийска,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6184

187. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Ваня Здравкова 
Григорова, наследница на Яна Тодорова Томова, 
собственик на имот № 2.10, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6185

188. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Веселина  Здравкова 
Монева,  наследница  на Яна Тодорова Томова, 
собственик на имот № 2.10, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6186

189. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Пенка Христова 
Накова, наследница на Дило Генов Перянски, 
собственик на имот № 2.13, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6187

190. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Тодор Иванов Дилов, 
наследник на Дило Генов Перянски, собственик 
на  имот № 2.13,  намиращ  се  в  землището  на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6188

191. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Петя  Александрова 
Александрова-Стефанова,  наследница  на  Дра-
ган Цоков Марков, собственик на имот № 2.17, 
намиращ се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6189

192. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Соня Цветанова Коцева, 
наследница на Йото Василев Вутов Терзийски, 
собственик на имот № 2.18, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
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собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6190

193. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Йото Георгиев Йотов, 
наследник  на Йото  Василев  Вутов  Терзийски, 
собственик на имот № 2.18, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6191

194. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Нели Петрова Искрева, 
наследница на Йото Василев Вутов Терзийски, 
собственик на имот № 2.18, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6192

195. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Дочка  Димитрова 
Стилянова, наследница на Йото Василев Вутов 
Терзийски, собственик на имот № 2.18, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6193

196. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на  Юри  Кирилов 
Славчев, наследник на Траян Гетов Драганов, 

собственик на имот № 2.28, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6194

197. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Ивайла  Димитрова 
Давидова,  наследница  на  Димитър  Димитров 
Давидов, собственик на имот № 2.30, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6195

198. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Николай Павлов Стоев, 
наследник на Васил Цеков Вълков, собственик 
на  имот  № 3.1,  намиращ  се  в  землището  на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6196

199. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Александър  Павлов 
Стоев, наследник на Васил Цеков Вълков, соб-
ственик  на  имот № 3.1,  намиращ  се  в  земли-
щето  на Новачене,  община  Ботевград,  област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6197
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200. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на  Георги Иванов 
Павлов, наследник на Пена Иванова Павлова, 
собственик на имот № 3.4, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6198

201. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Пенка Иванова 
Петкова, наследница на Марин Петков Гергов, 
собственик на имот № 5.3, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6199

202. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Светла  Цветанова 
Петкова, наследница на Марин Петков Гергов, 
собственик на имот № 5.3, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6200

203. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Марин Цветанов 
Петков,  наследник  на  Марин  Петков  Гергов, 
собственик на имот № 5.3, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 

Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6201

204. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Георги Кръстев Йотов, 
наследник на Георги Йотов Кихов, собственик 
на  имот  № 8.2,  намиращ  се  в  землището  на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6202

205. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Николай  Младенов 
Недев,  наследник  на  Йордан  Тодоров  Пеков, 
собственик на имот № 10.2, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6203

206. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Димчо Павлов Събков, 
наследник на Йордана Ив Мин Дилова Сири-
няшка (Йордана Иванова Минева), собственик 
на  имот № 10.3,  намиращ  се  в  землището  на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6204

207. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Вивиана  Йорданова 
Митева,  наследница  на Йордана Ив Мин Ди-
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лова  Сириняшка  (Йордана  Иванова  Минева), 
собственик на имот № 10.3, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6205

208. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Валентин  Тодоров 
Христов, наследник на Вуна Тодорова Щъркова, 
собственик на имот № 10.5, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6206

209. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Милена Тодорова Хри-
стова, наследница на Вуна Тодорова Щъркова, 
собственик на имот № 10.5, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6207

210. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава на Александър Тодоров 
Христов, наследник на Вуна Тодорова Щъркова, 
собственик на имот № 10.5, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6208

211. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Христо Тодоров 
Христов, наследник на Вуна Тодорова Щъркова, 
собственик на имот № 10.5, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6209

212. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботев-
град“ от км 161+367 до км 194+164.89, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Иван Наков Коцев, наследник на 
Нако Коцев Наков, собственик на имот № 11.6, 
намиращ се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6210

213. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на  Мария  Накова 
Йорданова, наследница на Нако Коцев Наков, 
собственик на имот № 11.6, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6211

214. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Светлана  Панчева 
Кузманова, наследница на Кузман Николов Дюл-
герски, собственик на имот № 12.14, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
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Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6212

215. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Кузман Панчев Кузма-
нов, наследник на Кузман Николов Дюлгерски, 
собственик на имот № 12.14, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6213

216. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Любомир  Николов 
Кузманов, наследник на Кузман Николов Дюл-
герски, собственик на имот № 12.14, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6214

217. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Петко Лазаров Гетов, 
наследник на Петко Гетов Терзийски, собственик 
на имот № 12.18, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6215

218. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Йордан Лазаров Гетов, 
наследник на Петко Гетов Терзийски, собственик 

на имот № 12.18, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6216

219. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Тодорка Цонева 
Цветкова, наследница на Ивана Бенчева Георг 
Янкова Мишева, собственик на имот № 12.22, 
намиращ се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6217

220. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Цоньо  Красимиров 
Цветков,  наследник  на  Ивана  Бенчева  Георг 
Янкова Мишева, собственик на имот № 12.22, 
намиращ се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6218

221. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Пена  Иванова  Сто-
янова,  наследница  на  Петко  Ганчов  Щърков, 
собственик на имот № 12.23, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6219
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222. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Владимир  Георгиев 
Доков,  наследник  на  Георги  Доков  Дилков, 
собственик на имот № 12.70, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6220

223. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Цветанка Петрова Ва-
силева, наследница на Васил Христов Юкмански, 
собственик на имот № 12.82, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6221

224. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Константин Любенов 
Василев, наследник на Васил Христов Юкмански, 
собственик на имот № 12.82, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6222

225. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Снежина Костадинова 
Йорданова, наследница на Васил Христов Юк-
мански, собственик на имот № 12.82, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 

Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6223

226. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Христо Руменов Гетов, 
наследник на Йордана Йорд Ник Найденова Триф 
(Йорданка  Николова  Трифонова),  собственик 
на имот № 12.83, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6224

227. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Даниел Василев Най-
денов,  наследник  на Йордана Йорд Ник Най-
денова Триф (Йорданка Николова Трифонова), 
собственик на имот № 12.83, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6225

228. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Христо Василев Най-
денов,  наследник  на Йордана Йорд Ник Най-
денова Триф (Йорданка Николова Трифонова), 
собственик на имот № 12.83, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6226

229. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
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собственост съобщава на Свободка Стефанова 
Ангелова,  наследница  на  Димитър  Стоянов 
Узунов, собственик на имот № 12.86, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6227

230. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на Югославия Иванова 
Дикова, наследница на Стана Христова Стоянова, 
собственик на имот № 12.87, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6228

231. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Тодорка  Димитрова 
Ценова,  наследница  на Дилко Доков Мильов, 
собственик на имот № 18.18, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6229

232. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Юлия Георгиева 
Арнаудова-Ценова, наследница на Дилко Доков 
Мильов, собственик на имот № 18.18, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6230

233. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Александра-Мария 
Димитрова Ценова, наследница на Дилко Доков 
Мильов, собственик на имот № 18.18, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6231

234. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пенка Тодорова Стоя-
нова, наследница на Пена Тодорова Дойчинска, 
собственик на имот № 18.19, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6232

235. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Светланка Йорданова 
Божилова, наследница на Мария Тодорова Ди-
митрова, собственик на имот № 18.25, намиращ 
се  в  землището  на  Новачене,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6233

236. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава на Петко Стоянов 
Димитров, наследник на Тодор Генов Перянски, 
собственик на имот № 18.36, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
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Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6234

237. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Гергана Методиева Ива-
нова, наследница на Параскева Петкова Иванова, 
собственик на имот № 18.37, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6235

238. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Стоян Илиев Антонов, 
наследник на Антон Антонов Дюлгерски, соб-
ственик на имот № 18.39, намиращ се в земли-
щето  на Новачене,  община  Ботевград,  област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6236

239. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иванка Станимирова 
Илиева, наследница на Дило Колов Шокорски, 
собственик на имот № 18.65, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6237

240. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Иванка Илиева 
Дянкова, наследница на Дило Колов Шокорски, 

собственик на имот № 18.65, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6238

241. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мариан Александров 
Витанов, наследник на Дило Колов Шокорски, 
собственик на имот № 18.65, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6239

242. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Невенка Иванова То-
дорова,  наследница на Марин Вельов Койчев, 
собственик на имот № 18.67, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6240

243. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Таня Стоева Георгиева, 
наследница на Марин Вельов Койчев, собственик 
на имот № 18.67, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6241
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244. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава на Марин Христов Ма-
ринов, наследник на Кирил Киро Велчев Дим 
Гаджов (Кирил Велчев Димитров), собственик 
на  имот № 19.8,  намиращ  се  в  землището  на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6242

245. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Христо Маринов 
Христов, наследник на Кирил Киро Велчев Дим 
Гаджов (Кирил Велчев Димитров), собственик 
на  имот № 19.8,  намиращ  се  в  землището  на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6243

246. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мария Петкова Петкова, 
наследница  на  Васил Петков  Вутов Неновски 
(Васил Петков Вутов), собственик на имот № 19.9, 
намиращ се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6244

247. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Вихра  Драгомирова 
Христова, наследница на Димитър Вутов Гешков, 
собственик на имот № 20.131, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 

са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6245

248. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Рослан  Владов  Ер-
менков, наследник на Димитър Вутов Гешков, 
собственик на имот № 20.131, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6246

249. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Росен Владов Ерменков, 
наследник на Димитър Вутов Гешков, собственик 
на имот № 20.131, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6247

250. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Борис Георгиев Сте-
фанов,  наследник  на  Димитър  Вутов  Гешков, 
собственик на имот № 20.131, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6248

251. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Силвия Борисова Сте-
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фанова, наследница на Димитър Вутов Гешков, 
собственик на имот № 20.131, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6249

252. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Георги Борисов Сте-
фанов,  наследник  на  Димитър  Вутов  Гешков, 
собственик на имот № 20.131, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6250

253. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иван Василев Тодоров, 
наследник на Иван Тодоров Дилков, собственик 
на имот № 20.152, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6251

254. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иван Илиев Шаренков, 
наследник на Иван Ерменков Велчев, собственик 
на имот № 20.222, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6252

255. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Тодор Пеев Георгиев, 
наследник на Тодор Тодоров Попов, собственик 
на имот № 20.223, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6253

256. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ганка Тодорова Мла-
денова,  наследница  на  Тодор  Тодоров  Попов, 
собственик на имот № 20.223, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6254

257. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иван Атанасов Иванов, 
наследник на Атанас Иванов Вутов, собственик 
на имот № 22.217, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6255

258. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Полина  Георгиева 
Райчинова, наследница на Тодор Миков Динов 
Гайдаров (Тодор Миков Гайдаров), собственик 
на  имот № 40.1,  намиращ  се  в  землището  на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
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собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6256

259. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Светла Димитрова Ма-
ринова, наследница на Димитър Маринов Дилов, 
собственик на имот № 40.9, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6257

260. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Мариана  Василева 
Иванова,  наследница  на  Иван  Вутов  Гешков, 
собственик на имот № 40.13, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6258

261. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Румелия Лакова 
Дикова,  наследница  на  Гано  Диков  Мильов, 
собственик на имот № 509.9, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6259

262. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Любомир  Борисов 

Стоянов,  наследник  на  Марин  Баков  Ценов, 
собственик на имот № 509.11, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6260

263. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Маринка  Тодорова 
Бурова,  наследница  на  Марин  Баков  Ценов, 
собственик на имот № 509.11, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6261

264. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Марияна Ценова Бакова, 
наследница на Марин Баков Ценов, собственик 
на имот № 509.11, намиращ се в землището на 
Новачене,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6262

265. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Валентин  Ерменков 
Василев, наследник на Васил Ерменков Велчев 
(Велчов), собственик на имот № 512.1, намиращ 
се  в  землището на Новачене,  община Ботевг-
рад,  област  Софийска,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6263
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266. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Христо Георгиев 
Иванов, наследник на Иван Петков Дойчински, 
собственик на имот № 594.1, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6264

267. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Симеон Георгиев 
Иванов, наследник на Иван Петков Дойчински, 
собственик на имот № 594.1, намиращ се в зем-
лището на Новачене, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6265

268. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Десислава Михайлова 
Ташева, наследница на Стойно Димитров Йотов, 
собственик на имот № 20155, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6266

269. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Невена Павлова 
Георгиева, наследница на Павел Стоев Гаджев, 
собственик на имот № 102022, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 

собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6307

270. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на Надежда Йорданова 
Кхаразмиян,  наследница  на  Цветана  Златева 
Христова, собственик на имот № 102029, намиращ 
се  в  землището  на  Скравена,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6308

271. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Васил Мицев Иванов, 
наследник на Цана/Цона Илчова Станкинска, 
собственик на имот № 102076, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6309

272. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иванка Христофорова 
Гугалова, наследница на Мико Йотов Марков, 
собственик на имот № 102091, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6310

273. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Владимир Михайлов 
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Томов, наследник на Атанаса Танчова Ванинска, 
собственик на имот № 103011, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6311

274. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Румен Михайлов То-
мов, наследник на Атанаса Танчова Ванинска, 
собственик на имот № 103011, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6312

275. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Екатерина Николаева 
Стамболиева, наследница на Никола Георгиев 
Стамболиев,  собственик  на  имот  № 107055, 
намиращ се в землището на Скравена, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6313

276. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иван Николаев Стамбо-
лиев, наследник на Никола Георгиев Стамболиев, 
собственик на имот № 107055, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6314

277. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Стефана  Симеонова 
Стоянова, наследница на Иван Събков Тошев, 
собственик на имот № 114009, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6315

278. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Веселина  Стоянова 
Вълкова,  наследница  на  Иван  Събков  Тошев, 
собственик на имот № 114009, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6316

279. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботев-
град“ от км 161+367 до км 194+164.89, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Иванка Василева Кръстева, 
наследница на Васил Драганов Васински, соб-
ственик на имот № 115009, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6317

280. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пенка Петкова Най-
денова, наследница на Тодор Василев Манчев, 
собственик на имот № 115123, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
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собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6318

281. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Павлин Василев Дилов, 
наследник на Тодор Василев Манчев, собственик 
на имот № 115123, намиращ се в землището на 
Скравена,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6319

282. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на  Камен Иванов 
Василев, наследник на Тодор Василев Манчев, 
собственик на имот № 115123, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6320

283. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Васил Банчев Михов, 
наследник на Банчо Михов Ноновски, собственик 
на имот № 115168, намиращ се в землището на 
Скравена,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6321

284. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на Милчо Иванов 

Василев, наследник на Драган Вутов Кьопчев, 
собственик на имот № 115170, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6322

285. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мария Павлова Цвет-
кова, наследница на Васил Тодоров Шабански, 
собственик на имот № 115176, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6323

286. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мадлена Василева Три-
фонова, наследница на Васил Стоянов Атанасов, 
собственик на имот № 115211, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6324

287. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава на Диана Василева Да-
фова, наследница на Васил Стоянов Атанасов, 
собственик на имот № 115211, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6325
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288. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Маргарита Николова 
Ненчева, наследница на Никола Василев Зелен-
ков, собственик на имот № 118005, намиращ се 
в  землището на Скравена, община Ботевград, 
област  Софийска,  за  постановяването  на  Ре-
шение  № 56  от  1.02.2018 г.  на  Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6326

289. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Цветан Василев Йотов, 
наследник на Цоло Йотов Виднярски, собственик 
на имот № 121003, намиращ се в землището на 
Скравена,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6327

290. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Минка  Данаилова 
Кръстева, наследница на Васил Кръстев Канзов, 
собственик на имот № 121014, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6328

291. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Йорданка  Борисова 
Илиева, наследница на Иван Мирчов Бързашки, 
собственик на имот № 121025, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 

собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6329

292. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Марияна Иванова Туче-
ва, наследница на Иванка Макавеева Райчинова, 
собственик на имот № 121062, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6330

293. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Виолетка  Георгиева 
Муканска, наследница на Петко Маринов Пенов, 
собственик на имот № 122040, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6331

294. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Станка  Георгиева 
Стойчева, наследница на Стойно Иванов Кулин, 
собственик на имот № 140018, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6332

295. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Веселинка Георгиева 
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Станкова, наследница на Стойно Иванов Кулин, 
собственик на имот № 140018, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6333

296. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава на Диана Костова 
Станкова, наследница на Стойно Иванов Кулин, 
собственик на имот № 140018, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6334

297. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Евгения Петкова Зла-
тева-Христова,  наследница  на  Стойно  Иванов 
Кулин, собственик на имот № 140018, намиращ 
се  в  землището  на  Скравена,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6335

298. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Веселка  Маринова 
Златева, наследница на Стойно Иванов Кулин, 
собственик на имот № 140018, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6336

299. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Виктор Станиславов 
Златев,  наследник  на  Стойно  Иванов  Кулин, 
собственик на имот № 140018, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6337

300. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Цветана  Кръстева 
Кръстева,  наследница  на  Кръстьо  Георгиев 
Минев, собственик на имот № 141047, намиращ 
се  в  землището  на  Скравена,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6338

301. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава на Ваньо Цанов Вутов, 
наследник  на  Марин  Вутов  Крушарски,  соб-
ственик на имот № 141050, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6339

302. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Верка Маринова Ива-
нова,  наследница  на Иван Гергов Близнашки, 
собственик на имот № 141051, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 



СТР.   106   Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К   БРОЙ  56

собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6340

303. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Ирена  Войславова 
Близнашка, наследница на Иван Гергов Близнаш-
ки, собственик на имот № 141051, намиращ се 
в  землището на Скравена, община Ботевград, 
област  Софийска,  за  постановяването  на  Ре-
шение  № 56  от  1.02.2018 г.  на  Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6341

304. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Марин Иванов Близнаш-
ки, наследник на Иван Гергов Близнашки, соб-
ственик на имот № 141051, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6342

305. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Генка Иванова Близнаш-
ка,  наследница  на  Иван  Гергов  Близнашки, 
собственик на имот № 141051, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6343

306. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерниза-
ция на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевг-
рад“ от км 161+367 до км 194+164.89, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Дафина Иванова Близнашка, на-

следница на Иван Гергов Близнашки, собственик 
на имот № 141051, намиращ се в землището на 
Скравена,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6344

307. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Даринка Иванова Ива-
нова,  наследница  на Иван Гергов Близнашки, 
собственик на имот № 141051, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6345

308. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Светлана Веселинова 
Прангова, наследница на Рада Василева Йотова, 
собственик на имот № 141104, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6346

309. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Петьо Веселинов 
Прангов, наследник на Рада Василева Йотова, 
собственик на имот № 141104, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6347
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310. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Цветанка  Илиева 
Иванова, наследница на Рада Василева Йотова, 
собственик на имот № 141104, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6348

311. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Надежда Антонова Це-
нова, наследница на Никола Георгиев Чеширков, 
собственик на имот № 141116, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6349

312. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Христо Ценов Ценов, 
наследник на Никола Георгиев Чеширков, соб-
ственик на имот № 141116, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6350

313. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Георги Николаев Геор-
гиев, наследник на Никола Георгиев Чеширков, 
собственик на имот № 141116, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 

собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6351

314. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Десислава Николаева 
Георгиева-Иванова, наследница на Никола Ге-
оргиев Чеширков, собственик на имот № 141116, 
намиращ се в землището на Скравена, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6352

315. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иван Атанасов Вълев, 
наследник  на  Димитър  Гергов  Маринковски, 
собственик на имот № 141117, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6353

316. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Светла Иванова Геор-
гиева-Стоева, наследница на Мария Георгиева 
Пеювска, собственик на имот № 141123, намиращ 
се  в  землището  на  Скравена,  община  Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6354

317. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на  Георги Крумов 
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Златков, наследник на Вельо Вутов Тупалски, 
собственик на имот № 141129, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6355

318. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Искра Василева 
Толева,  наследница  на Цано Иванов Тричков, 
собственик на имот № 173079, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6356

319. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Светла Василева Гри-
горова,  наследница  на Цано Иванов  Тричков, 
собственик на имот № 173079, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6357

320. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на Пламен Валентинов 
Иванов, наследник на Велчо Дишков Дюлгерски, 
собственик на имот № 173082, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6358

321. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Вихър  Валентинов 
Иванов, наследник на Велчо Дишков Дюлгерски, 
собственик на имот № 173082, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6359

322. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Павлина Ценкова Мой-
нова, наследница на Велчо Дишков Дюлгерски, 
собственик на имот № 173082, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6360

323. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Светослав  Божков 
Луканов,  наследник  на  Йото  Иванов  Тошев, 
собственик на имот № 174058, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6361

324. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Георги  Димитров 
Николов, наследник на Доно Иванов Доновски, 
собственик на имот № 174077, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6362

325. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Димитър  Георгиев 
Николов, наследник на Доно Иванов Доновски, 
собственик на имот № 174077, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6363

326. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мария Константинова 
Михайлова,  наследница  на Дина Костадинова 
Петрова (Димитра Петкова Генчева), собственик 
на имот № 174106, намиращ се в землището на 
Скравена,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6364

327. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Дияна Петрова Неко-
ва, наследница на Дина Костадинова Петрова 
(Димитра  Петкова  Генчева),  собственик  на 
имот  № 174106,  намиращ  се  в  землището  на 
Скравена,  община  Ботевград,  област  Софий-
ска,  за  постановяването  на  Решение  № 56  от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6365

328. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-

тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Петя Иванова Михай-
лова-Валчева,  наследница  на  Михаил  Иванов 
Крушарски,  собственик на имот № 174125, на-
миращ  се  в  землището  на  Скравена,  община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6366

329. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Илияна  Георгиева 
Хаджин,  наследница  на  Цеко  Вутов  Кьопчев, 
собственик на имот № 174141, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6367

330. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Алек  Христофоров 
Стоименов, наследник на Цеко Вутов Кьопчев, 
собственик на имот № 174141, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6368

331. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Снежинка  Траянова 
Начева,  наследница  на  Бончо  Начов  Гергов, 
собственик на имот № 176129, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
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пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6369

332. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Мариана  Стойнова 
Бончева,  наследница  на  Бончо  Начов  Гергов, 
собственик на имот № 176129, намиращ се в зем-
лището на Скравена, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6370

333. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Десислава Николаева 
Иванова, наследница на Никола Тодоров Колов, 
собственик на имот № 29.14, намиращ се в зем-
лището на Ботевград, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6371

334. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Катя Георгиева Мол-
лова, наследница на Неда Иванова Койчовска, 
собственик на имот № 30.3, намиращ се в зем-
лището на Ботевград, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6372

335. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Антоанета  Манчова 
Николова,  наследница  на  Василка  (Василица) 
Стоянова Панчева, собственик на имот № 30.6, 

намиращ се в землището на Ботевград, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6373

336. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Виолета  Тодорова 
Тодорова-Даракчиева,  наследница  на  Василка 
(Василица)  Стоянова Панчева,  собственик  на 
имот № 30.6, намиращ се в землището на Бо-
тевград, община Ботевград, област Софийска, за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6374

337. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Сергей Иванов Превал-
ски, наследник на Стана Василева Стаменова, 
собственик на имот № 30.7, намиращ се в зем-
лището на Ботевград, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6375

338. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Десислава Пенчева Ру-
сева, наследница на Стана Василева Стаменова, 
собственик на имот № 30.7, намиращ се в зем-
лището на Ботевград, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6376
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339. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Наталия Събкова 
Кръстева, наследница на Събко Кръстев Колар-
ски, собственик на имот № 30.15, намиращ се 
в землището на Ботевград, община Ботевград, 
област  Софийска,  за  постановяването  на  Ре-
шение  № 56  от  1.02.2018 г.  на  Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6377

340. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Веселин Симеонов Ата-
насов, наследник на Събко Кръстев Коларски, 
собственик на имот № 30.15, намиращ се в зем-
лището на Ботевград, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6378

341. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пламен Петров Сто-
янов, наследник на Стефан Петров Фампарски, 
собственик на имот № 30.17, намиращ се в зем-
лището на Ботевград, община Ботевград, област 
Софийска, за постановяването на Решение № 56 
от 1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6379

342. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Йоана Александрова 
Йорданова, наследница на Мико Георгиев Ди-
нински, собственик на имот № 30.48, намиращ 
се  в  землището  на Ботевград,  община Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 

имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6380

343. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пламен Александров 
Петров, наследник на Александър Нинов Мит-
ровски,  собственик  на  имот № 31.3,  намиращ 
се  в  землището  на Ботевград,  община Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6381

344. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Искра Александрова 
Димитрова, наследница на Александър Нинов 
Митровски, собственик на имот № 31.3, намиращ 
се  в  землището  на Ботевград,  община Ботев-
град, област Софийска, за постановяването на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6382

345. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Анатоли  Симеонов 
Илиев,  наследник  на  Никола  Христов  Лацов, 
собственик на имоти № 5.59, 129.5 и 160.85, на-
миращи се в  землището на Лютидол, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6383

346. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Димитър Стоянов Ди-
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митров, наследник на Димитър Върбанов Иванов, 
собственик на имоти № 5.43 и 128.1, и наслед-
ник на Иван Йон. Минев и Йончо Ив Йончов, 
собственик на имот № 128.111, намиращи се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6384

347. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Емил Иванов Данчев, 
наследник на Димитър Върбанов Иванов, соб-
ственик на имоти № 5.43 и 128.1, и наследник 
на  Иван  Йон.  Минев  и  Йончо  Ив.  Йончов, 
собственик на имот № 128.111, намиращи се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6385

348. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Здравка Митова 
Тинчева, наследница на Атанас Коцев Тинчев, 
собственик на имоти № 5.67, 5.143 и 126.8, на-
миращи се в  землището на Лютидол, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6386

349. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Ивайло Николов 
Петков, наследник на Никола Христов Лацов, 
собственик на имоти № 5.59, 129.5 и 160.85, на-
миращи се в  землището на Лютидол, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 

Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6387

350. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Красимир Лозанов Рад-
ков, наследник на Гоцо Петров Вутов, собственик 
на имоти № 5011, 5027, и наследник на Георги 
Радков  Вълков,  собственик  на  имот  № 31092, 
намиращи се в землището на Ребърково, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6388

351. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Лиляна Томова Иванова, 
наследница  на Илия  Коцов Марков-Буковски, 
собственик на имот № 5204 и наследник на Томо 
Костов Петров, собственик на имоти № 13018 и 
31001, намиращи се в землището на Дърманци, 
община Мездра, област Враца, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6389

352. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: Модернизация 
на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Ботевград“ от 
км 161+367 до км 194+164.89, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Мария Мирко Джакович-Милошевич, 
наследница на Иван Мирчев Петков, собственик 
на имоти № 107037, 141107 и наследник на Йото 
Иванов  Тошев,  собственик  на  имот  № 174058, 
намиращи се в землището на Скравена, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6390

353. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
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основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Никола Христов 
Николов, наследник на Никола Христов Лацов, 
собственик на имоти № 5.59, 129.5 и 160.85, на-
миращи се в  землището на Лютидол, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6391

354. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Николай  Стефанов 
Николов, наследник на Петко Тодоров Какьов-
ски, собственик на имоти № 12.77, 18.14 и 22.180, 
намиращи се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6392

355. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пенка Стоянова Върба-
нова, наследница на Димитър Върбанов Иванов, 
собственик на имоти № 5.43, 128.1 и наследник 
на  Иван  Йон.  Минев  и  Йончо  Ив.  Йончов, 
собственик на имот № 128.111, намиращи се в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6393

356. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Христина Александрова 
Йончева-Радкова,  наследница на Гоцо Петров 
Вутов, собственик на имоти № 5011, 5027 и на-
следник на Георги Радков Вълков, собственик 
на имот № 31092, намиращи се в землището на 
Ребърково,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 

имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6394

357. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Христина Цветанова 
Станкова,  наследница  на  Дило  Генов  Перян-
ски, собственик на имот № 2.13 и наследник на 
Цветан Христов Гърнев,  собственик на имоти 
№ 5.7 и 512.6, намиращи се в землището на Но-
вачене, община Ботевград, област Софийска, за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родването на настоящото обявление в „Държавен 
вестник“.
6395

358. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Янка Стоянова Банкова, 
наследница на Тодор Стоянов Вутов, собственик 
на  имоти  № 2.19,  8.43  и  наследник  на  Тодор 
Генов Перянски,  собственик на имот № 18.36, 
намиращи се в землището на Новачене, община 
Ботевград, област Софийска, за постановяването 
на Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6396

359. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Ани  Минчева  Ива-
нова,  наследница  на  Пешо  (Петко)  Атанасов 
Коцов, собственик на имот № 129.23, намиращ 
се в землището на Лютидол, община Мездра, 
област Враца,  и  наследник на Коца Атанасов 
Коцов (Коцев), собственик на имоти № 129.25 и 
128.30, намиращи се в землището на Лютидол, 
община  Мездра,  област  Враца,  и  наследник 
на Цветко Манчев Стоянов (Цветан Манчов), 
собственик  на  имот № 128.140,  намиращ  се  в 
землището на Лютидол, община Мездра, област 
Враца, за постановяването на Решение № 56 от 
1.02.2018 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени  имоти  и  части  от  имоти – частна 
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собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
6397

360. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ваня Василева Пешкова, 
наследница на Иван Николов Пешков, собственик 
на имот № 128.96, намиращ се в землището на 
Лютидол, община Мездра, област Враца, имот 
№ 151.13, намиращ се в землището на Лютидол, 
община Мездра,  област Враца, имот № 151.15, 
намиращ се в землището на Лютидол, община 
Мездра, област Враца, и наследник на Никола 
Иванов Петков,  собственик на имот № 151.16, 
намиращ се в землището на Лютидол, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6398

361. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната  собственост  съобщава на Георги Иванов 
Дойчинов, наследник на Коцо Гергов Кацарски, 
собственик  на  имот  № 115210,  намиращ  се  в 
землището  на  Скравена,  община  Ботевград, 
област Софийска, имот № 173083, намиращ се 
в  землището на Скравена, община Ботевград, 
област Софийска, и имот № 174102, намиращ се 
в  землището на Скравена, община Ботев град, 
област Софийска, и наследник на Драгана Гер-
гова Къцарска (Кацарска), собственик на имот 
№ 173084,  намиращ  се  в  землището  на Скра-
вена, община Ботевград, област Софийска,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6399

362. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на Десислава Стамено-
ва  Йорданова,  наследница  на  Стамен  Иванов 
Петров, собственик на имот № 31072, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 

област Враца, и наследник на Никола Атанасов 
Иванов, собственик на имот № 31073, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област Враца, и наследник на Атанас Йорданов 
Стоянов, собственик на имот № 31123, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област Враца, и наследник на Йордан Стоянов 
Тошов  (Тошев),  собственик  на  имот  № 1.244, 
намиращ се в землището на Типченица, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6400

363. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Йордан Иванов 
Дойчинов, наследник на Коцо Гергов Кацарски, 
собственик  на  имот  № 115210,  намиращ  се  в 
землището  на  Скравена,  община  Ботевград, 
област Софийска, имот № 173083, намиращ се 
в  землището на Скравена, община Ботевград, 
област Софийска, и имот № 174102, намиращ се 
в  землището на Скравена, община Ботев град, 
област Софийска, и наследник на Драгана Гер-
гова Къцарска (Кацарска), собственик на имот 
№ 173084,  намиращ  се  в  землището  на  Скра-
вена,  община Ботевград,  област Софийска,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родването на настоящото обявление в „Държавен 
вестник“.
6401

364. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Любомир  Цветанов 
Стоянов, наследник на Стамен Иванов Петров, 
собственик  на  имот  № 31072,  намиращ  се  в 
землището на Ребърково, община Мездра, об-
ласт Враца,  и  наследник  на Никола Атанасов 
Иванов, собственик на имот № 31073, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област Враца, и наследник на Атанас Йорданов 
Стоянов, собственик на имот № 31123, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област Враца, и наследник на Йордан Стоянов 
Тошов  (Тошев),  собственик  на  имот  № 1.244, 
намиращ се в землището на Типченица, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
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имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6402

365. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната собственост съобщава на Мария Тодорова 
Йорданова,  наследница  на  Стамен  Иванов 
Петров, собственик на имот № 31072, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област Враца, и наследник на Никола Атанасов 
Иванов, собственик на имот № 31073, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област Враца, и наследник на Атанас Йорданов 
Стоянов, собственик на имот № 31123, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област Враца, и наследник на Йордан Стоянов 
Тошов  (Тошев),  собственик  на  имот  № 1.244, 
намиращ се в землището на Типченица, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6403

366. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Снежанка Йорданова 
Дойчинова, наследница на Коцо Гергов Кацар-
ски, собственик на имот № 115210, намиращ се 
в  землището на Скравена, община Ботевград, 
област Софийска, имот № 173083, намиращ се 
в  землището на Скравена, община Ботевград, 
област Софийска, и имот № 174102, намиращ се 
в  землището на Скравена, община Ботев град, 
област Софийска, и наследник на Драгана Гер-
гова Къцарска (Кацарска), собственик на имот 
№ 173084,  намиращ  се  в  землището  на  Скра-
вена,  община Ботевград,  област Софийска,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родването на настоящото обявление в „Държавен 
вестник“.
6404

367. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б,  ал. 3 от Закона  за  държав-
ната  собственост  съобщава  на Цветан Стаме-
нов  Йорданов,  наследник  на  Стамен  Иванов 

Петров, собственик на имот № 31072, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област Враца, и наследник на Никола Атанасов 
Иванов, собственик на имот № 31073, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област Враца, и наследник на Атанас Йорданов 
Стоянов, собственик на имот № 31123, намиращ 
се в землището на Ребърково, община Мездра, 
област Враца, и наследник на Йордан Стоянов 
Тошов  (Тошев),  собственик  на  имот  № 1.244, 
намиращ се в землището на Типченица, община 
Мездра,  област  Враца,  за  постановяването  на 
Решение № 56 от 1.02.2018 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нужда. 
Решението на Министерския съвет може да бъде 
обжалвано пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
6405

368. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иво Григоров Дилов, 
наследник на Григор Дилов Тошев, собственик 
на имоти № 3047 и 3065, и наследник на Христо 
Гоцов  Христов,  собственик  на  имоти № 3067, 
5003  и  31094,  намиращи  се  в  землището  на 
Ребърково,  община  Мездра,  област  Враца,  за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6406

369. – Агенция „Пътна инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор на обект: Модерни-
зация на участък от път I-1/Е 79 „Мездра – Бо-
тевград“  от  км  161+367  до  км  194+164.89,  на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост  съобщава  на  Мартин  Григоров 
Дилов, наследник на Григор Дилов Тошев, соб-
ственик на имоти № 3047 и 3065, и наследник 
на Христо Гоцов Христов, собственик на имоти 
№ 3067, 5003 и 31094, намиращи се в землището 
на Ребърково, община Мездра, област Враца, за 
постановяването на Решение № 56 от 1.02.2018 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, 
за  държавна нужда.  Решението на Министер-
ския съвет може да бъде обжалвано пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от  обнародването на настоящото обявление  в 
„Държавен вестник“.
6407

99. – Медицинският университет – София, 
обявява  конкурси  за  прием  на  докторанти  за 
учебната 2017/2018 г. по област на висше образо-
вание и професионално направление по следните 
докторски програми:
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Ши-
фър

Област на висше 
образование

Ши-
фър

Професионално 
направление Докторска програма

Форма на  
обучение

редовно задочно
Медицински факултет

4.
Природни науки, 
математика и ин-
форматика

4.3. Биологически 
науки

Молекулярна биология 2 0

Молекулярна генетика 1 0

7. Здравеопазване и 
спорт 7.1. Медицина

Акушерство и гинекология 1 0
Анестезиология  и  интензивно 
лечение 1 1

Гастроентерология 2 0

Генетика 0 1

Ендокринология 1 0

Имунология 1 0

Имунопатология и алергология 1 0

Кардиология 2 0

Неврохирургия 1 0

Нефрология 1 1

Нуклеарна медицина 1 1

Обща медицина 1 0

Психиатрия 0 1

Ревматология 2 0

Урология 1 0
Фармакология (вкл. Фармакоки-
нетика и химиотерапия) 1 1

Факултет по дентална медицина

7. Здравеопазване  и 
спорт 7.2. Дентална 

медицина
Обществено дентално здраве 1 0

Факултет по обществено здраве

7. Здравеопазване  и 
спорт 7.4 Обществено 

здраве
Социална медицина и организа-
ция на здравеопазването и фар-
мацията

2 2

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. 
Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на 
научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София (изм. с Решение на Академичния 
съвет  от  6.06.2017 г.):  1.  заявление  до  ръководителя  на  съответното  приемащо  структурно  звено  (в 
случая до декана на съответния факултет); 2. европейски формат автобиография; 3. копие на диплома 
за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението или уверение за ус-
пешно положени държавни изпити и академична справка; 4. копие на трудов договор – за участниците 
в конкурса за задочна докторантура; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в 
съответната научна област. Докторантът има права по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 13 и задължения съгласно чл. 
71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето 
образование. Срок за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицинския 
университет – София, 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи се подават в съ-
ответните структурни звена на адрес: Медицински факултет – 1431 София, ул. Здраве № 2, деканат, ет. 
1, стая 118, сектор „Наука“; за справки – тел.: 02/952 05 21 и 02/91 72 787; Факултет по дентална меди-
цина – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, деканат, ет. 2; за справки – Ирена Тодорова, тел. 02/954 
13 21; Факултет по обществено здраве – 1527 София, ул. Бяло море № 8, деканат; за справки – Даниела 
Василева, тел. 02/9432 579.
5585
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51. – Лесотехническият университет – София, на  основание  РМС  № 341  от  21.05.2018 г.  обявява 
конкурси за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018/2019 г. по следните докторски 
програми:

Шифър Области на висше образование, професионални направления и 
докторски програми

Форма на обучение

редовна задочна

3. Социални, стопански и правни науки

3.7. Администрация и управление

Икономика и управление (по отрасли) 1 1

Организация и управление на производството (по отрасли и подот-
расли)

1 1

Приложение на изчислителната техника в икономиката 1 1

5. Технически науки

5.13. Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн 2

Дървесинознание и дървесни материали 1

Технология, механизация и автоматизация на дървообработващата 
и мебелната промишленост

2 1

Технология, механизация и автоматизация на горското стопанство 
и добива на дървесина

1 1

Машини и съоръжения в горското стопанство, дърводобива, дърво-
обработващата и мебелната промишленост

2 1

6. Аграрни науки и ветеринарна медицина

6.1. Растениевъдство

Почвознание 1

Селекция и семепроизводство на културните растения 1 1

Мелиорации 1

6.2. Растителна защита

Растителна защита 1 1

6.5. Горско стопанство

Лесовъдство (вкл. Дендрология) 1

Лесоустройство и таксация 1 1

Лесомелиорация, защита на горите и специални ползвания в горите 1

Горски култури, селекция и семепроизводство 2

Срок за подаване на документи – 3 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. 
Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец) – бланка на заявлението може да 
бъде изтеглена от сайта на университета ltu.bg; автобиография с актуална снимка; нотариално завeрени 
копия на диплома и приложение за придобита образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и 
диплома и приложение (или уверение) за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ 
(за дипломи, издадени от ЛТУ, не се изисква нотариална заверка); допустими са и други документи, 
удостоверяващи интереси и постижения в научната област; удостоверение за признато висше образо-
вание (ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище); списък на публикациите (ако има 
такива); медицинско свидетелство; удостоверение от психодиспансер; свидетелство за съдимост; доку-
мент за платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурс (60 лв.), два самоадресирани плика. 
Документите се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на ЛТУ, София, бул. Климент 
Охридски № 10. Телефон за информация – 02 91 907, в. 445.
6598
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88. – Техническият университет – Варна, обявява конкурси за прием и обучение на докторанти по 
държавна поръчка за учебната 2018/2019 г. (попълване на бройки) на основание Решение № 341 на МС 
от 21.05.2018 г., чл. 3 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, чл. 42, ал. 4 
и чл. 68 от ЗВО съгласно приложението. В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ 
кандидатите подават следните документи: 1. заявление (типов образец, попълва се при подаването); 
2.  автобиография;  3.  диплома  за  придобита  образователно-квалификационна  степен  „магистър“  с 
приложението (оригинал и копие); 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е 
издадена от чуждестранно висше училище; 5. други документи, удостоверяващи интереси и постиже-
ния в съответната научна област; 6. такса за конкурсен изпит по специалността – 60 лв., и такса за 
езиков изпит – 30 лв. Справки и приемане на необходимите документи: в ТУ – Варна, стая 319, НУК, 
М. Филчева, тел.: 052/383 242, 0895 653 278, marinela.filcheva@tu-varna.bg.

Приложение

Шифър Области на висше образование, професионални направления  
и докторски програми

Форми на обучение

редовна задочна

3. Социални, стопански и правни науки

3.4. Социални дейности

Социална работа, психологически изследвания и социална политика 1

5. Технически науки

5.1. Машинно инженерство

Технология на машиностроителните материали 1

Машинознание и машинни елементи 1

Технология на машиностроенето 1

Двигатели с вътрешно горене 1

Динамика,  якост  и  надеждност  на  машините,  уредите,  апаратите  и 
системите

1

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

Електрически машини и апарати 1

Електротехнологии и нанотехнологии в електротехниката 1

Електроснабдяване и електрообзавеждане 1

Електронизация  2

Теория на автоматичното управление 1

Автоматизация на производството  1

  Теоретична електротехника 1
Измервателна електротехника 1

5.3. Комуникационна и компютърна техника

Теоретични основи на комуникационната техника 1

Комуникационни мрежи и системи 1

Системно програмиране 1

Компютърни системи, комплекси и мрежи 2
Автоматизирани системи за обработка на информация и управление  1

5.4. Енергетика

Топлотехника 1
Електроенергийни системи 1

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

Корабостроене и кораборемонт 1

Корабни силови уредби, машини и механизми 1

Управление и организация на промишления транспорт (воден транспорт) 1
Управление на кораби и корабоводене 1
Системи и устройства за опазване на околната среда 1

5.13. Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн 1
Организация и управление на производството (индустрия) 1

6512
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73. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява 
конкурси за редовни и задочни докторанти по:

3.8. Икономика: „Икономика и управление в 
транспорта“ – 2 бр. редовна, 2 бр. задочна;

5.1. Машинно инженерство:  „Подемно-транс-
портни машини“ – 1 бр. задочна; „Локомотиви, 
вагони,  трамваи“ – 1  бр. редовна;  „Подвижен 
железопътен  състав  и  теглителна  сила  на 
влаковете“ – 1  бр. редовна;  „Механизация  и 
автоматизация  на  товарно-разтоварните  рабо-
ти“ – 1  бр. редовна,  1  бр. задочна;  „Приложна 
механика“ – 1  бр. редовна;  „Автомобилна  тех-
ника“ – 1 бр. редовна;

5.2. Електротехника, електроника и автомати-
ка: „Електроснабдяване и електрообзавеждане в 
транспорта“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;

5.3. Комуникационна и компютърна техника: 
„Теоретични основи на комуникационната техни-
ка“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; „Осигурителна 
техника и системи“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна;

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация: „Уп-
равление и експлоатация на железопътния транс-
порт“ – 1 бр. редовна, 1 бр. задочна; „Транспортни 
системи и  транспортни  технологии“ – 1 бр. ре-
довна, 1 бр. задочна;

5.7. Архитектура, строителство и геодезия: 
„Строителни  конструкции“ – 1  бр. задочна; 
„Проектиране, строителство и поддържане на 
железопътни пътища и съоръжения“ – 1 бр. ре-
довна; „Проектиране, строителство и поддържане 
на улици и на автомобилни пътища“ – 1 бр. за-
дочна; „Организация и управление на строител-
ното производство – 1 бр. задочна, всички със 
срок 3 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Кандидатите подават следните доку-
менти: заявление (по образец); автобиография; 
диплома за „магистър“ или нотариално заверено 
копие и приложението към нея; медицинско сви-
детелство, издадено в срок не по-рано от 1 месец 
от  датата на  кандидатстването;  2  бр. снимки; 
списък на публикации, ако има такива; копие 
от документ за гражданство; удостоверение за 
признато  висше  образование,  ако  дипломата 
е  издадена  от  чуждестранно  висше  училище; 
касова бележка за платена такса за кандидат-
стване.  Документите  се  подават  във  ВТУ  „Т. 
Каблешков“, София, кв. Слатина, ул. Гео Милев 
№ 158, тел. 02/97-09-209.
6585

1. – Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната 
карта и кадастралният регистър на недвижи-
мите  имоти  за  урбанизираните  територии  в 
землищата  на  гр. Славяново,  с. Бръшляница, 
с. Коиловци,  с. Мечка,  община  Плевен,  кои-
то  са в  службата по  геодезия,  картография и 
кадастър. В  30-дневен  срок  от  обявяването  в 
„Държавен  вестник“  заинтересуваните  лица 
могат  да  направят  писмени  възражения  по 
тях пред Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Плевен.
6578

2. – Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Софийска област,  на  основа-
ние  чл. 46,  ал. 1  и  2  ЗКИР  съобщава,  че  са 
приети кадастралната карта и кадастралният 

регистър на недвижимите имоти за урбанизи-
раните територии в землищата на гр. Пирдоп 
и  с. Душанци,  община Пирдоп,  с. Братушко-
во, с. Бърложница, с. Гургулят, с. Гълъбовци, 
с. Драготинци,  с. Пищане,  с. Повалиръж, 
с. Радуловци,  с. Ракита,  община  Сливница, 
които са в службата по геодезия, картография 
и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат  да  направят  писмени  възражения  по 
тях пред Службата по  геодезия,  картография 
и кадастър – Софийска област.
6579

16. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собствени-
ци по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – план за 
улична регулация (ПУП – ПУР) за нова обслужва-
ща улица с о.т.Е-о.т.Д-о.т.Г(70)-о.т.69(НК1)-о.т.68-
о.т.67(КК1)-о.т.66(НК2)-о.т.65-о.т.64(КК2)-о.т.63 и 
о.т.Д-о.т.В-о.т.Г(70) за осигуряване на транспортен 
достъп до имоти в бивши масиви 130, 131, 132 
и  133  в  землището  на  гр. Бургас. Проектът  е 
изложен за разглеждане в стая 409 в сградата на 
Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до  общинската  администрация  в  едномесечен 
срок от обнародване на съобщението в „Държа-
вен вестник“. 
6488

16а. – Община Бургас на основание чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересуваните 
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че 
е изработен проект  за изменение на подробен 
устройствен план – план за регулация и застро-
яване (ПУП – ПРЗ) за кв. 1, 2 и 10 в територи-
ята на лесопарк „Росенец“, Бургас. Проектът е 
изложен  за  разглеждане  в  стая  409  в  сградата 
на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 
от  ЗУТ  заинтересуваните  могат  да  направят 
писмени  възражения,  предложения  и  искания 
по проекта до общинската администрация в ед-
номесечен срок от обнародване на съобщението 
в „Държавен вестник“.
6489

17. – Община Бургас на основание чл. 128, 
ал. 1  от  ЗУТ  съобщава  на  заинтересуваните 
собственици  по  смисъла  на  чл. 131  от  ЗУТ, 
че  е  изработен  проект  за  подробен  устрой-
ствен план – план за регулация и застрояване 
(ПУП – ПРЗ) за нов гробищен парк в обхвата на 
ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 
07079.665.151,  07079.665.152 ,  07079.665.153, 
07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр. Бургас 
и подробен устройствен план – план за улична 
регулация  (ПУП – ПУР)  за  осигуряване  на 
транспортен достъп и трасета на техническата 
инфраструктура за обслужване на ПИ с иден-
тификатор 07079.665.159 по КК на гр. Бургас, в 
устройствени зони Т94 и 9/Пп, съгласно одобрен 
ОУП на гр. Бургас, предвидени за разширение 
на населеното място, със схеми на техническата 
инфраструктура по чл. 108 от ЗУТ. Проектът е 
изложен за разглеждане в стая 409 в сградата 
на Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 
от  ЗУТ  заинтересуваните  могат  да  направят 
писмени възражения, предложения и искания 
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по  проекта  до  общинската  администрация  в 
едномесечен срок от обнародване на съобще-
нието в „Държавен вестник“. 
6490

74. – Община гр. Вълчедръм, област Монтана, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че е изготвен проект за 
подробен устройствен план – план за застрояване 
(ПУП – ПЗ)  за  промяна  предназначението  на 
ПИ 917006 в землището на гр. Вълчедръм с цел 
изграждане  на  площадка  за  компостиране  на 
биоразградими/зелени отпадъци, собственост на 
Община Вълчедръм. Проектът за ПУП – ПЗ е из-
ложен в стая № 12 на общинската администрация 
и може да бъде разгледан от заинтересованите 
собственици. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
заинтересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до кмета на община Вълчедръм в едномесечен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“.
6626

96. – Община Габрово на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен  устройствен  план  (ПУП) – план  за 
регулация (ПР) за частично изменение (ЧИ) на 
подробен  устройствен  план  (ПУП)  за  част  от 
кв. 223 и кв. 226 по плана на  гр. Габрово – ІІІ 
етап, І част. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в  едномесечен  срок от обнародването  в  „Дър-
жавен  вестник“  заинтересованите  лица  могат 
да  направят  писмени  искания,  предложения 
и  възражения  относно  проекта  за  подробен 
устройствен  план  (ПУП) – план  за  регулация 
(ПР) за частично изменение (ЧИ) на подробен 
устройствен  план  (ПУП)  за  част  от  кв. 223  и 
кв. 226 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, І част, 
до кмета на общината.
6485

66. – Община Габрово на основание чл. 28б, 
ал. 4 ППЗСПЗЗ  съобщава,  че  е  изработен  по-
мощен план, план на новообразуваните имоти 
и регистър на имотите към него за земите, пре-
доставени за ползване на граждани въз основа 
на актове, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, на 
територията  на  община  Габрово  в  обхвата  на 
ПИ  14218.136.500,  ЕКАТТЕ  14218,  които  са  из-
ложени в общината. На основание чл. 28б, ал. 5 
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени искания и възражения по 
плановете и придружаващата ги документация 
до кмета на общината.
6486

1. – Община Девня на  основание  чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на  подробен  устройствен  план  (ПУП) – пар-
целарен  план  (ПП)  за  обект  „Кабелно  трасе 
20  kV  за  присъединяване  на  потребители  на 
електрическа  енергия  към преносната мрежа 
от ПИ с идентификатор 20482.505.33 до ПИ с 
идентификатор 20482.505.209, което преминава 
през ПИ с идентификатори 20482.505.323 (пуб-
лична  общинска  собственост)  и  20482.505.265 
(частна собственост) по кадастралната карта на 
землището на гр. Девня. Съгласно чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 

могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
6596

24. – Община Драгоман на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за ПУП – ИПУР от о.т. 81 до о.т. 243, от о.т. 243 
до о.т. 245,  от о.т. 245 до о.т. 251,  от о.т. 251 до 
о.т. 87 по ул. Железничар и ИПР за УПИ I – за 
нуждите на НКЖИ, в квартал 555 и за УПИ X-42 
в квартал 42 по плана на гр. Драгоман, област 
Софийска. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването на обявле-
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до общинската администрация.
6524

26. – Община Кюстендил на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани 
лица, че е изготвен проект за подробен устрой-
ствен  план – парцеларен  план  (ПУП – ПП) 
за  определяне  на  трасе  на  траен  горски  път 
Дождевско дере в землището на с. Горно Уйно, 
община Кюстендил, в обхвата на ПИ 089001, ПИ 
090001, ПИ 092001, ПИ 093001, ПИ 000314 и ПИ 
000245 от КВС на землището. Всички имоти са 
държавна собственост. Възложител на проекта е 
„Югозападно държавно предприятие“ – ДП, към 
Министерството на земеделието и храните. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация.
6515

62. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че 
на  основание  чл. 134,  ал. 1,  т. 2  във  връзка  с 
чл. 108, ал. 2, т. 5 от ЗУТ е изработен проект за 
изменение на ПУП –  устройствени план-схеми 
за обект „Присъединително отклонение от елек-
тромерно табло НН в ПИ 27454.23.19 до ГРТ на 
ваканционно селище в ПИ 27454.23.63“ по кадас-
тралната карта на с. Емона, местност Кладери, 
община Несебър. Трасето на кабела започва от 
БКТП – нов, в ПИ 27454.23.19 с площ 6842 кв. м с 
начин на трайно предназначение „урбанизирана“, 
частна собственост, пресича ПИ 27454.23.68 с площ 
9547 кв. м с начин на трайно предназначение на 
територията „територия на транспорта“ и начин 
на трайно ползване „за местен път“, публична 
общинска собственост, и завършва в Ш16 в ПИ 
27454.23.68. Дължината на кабелното трасе е общо 
113,94 л. м, които са изцяло в урбанизирана те-
ритория, като 10,19 л. м попадат в ПИ 27454.23.68 
и 103,01 л. м в ПИ 27454.23.19. Определен е сер-
витут от 0,6 м от двете страни спрямо оста на 
трасето  на  кабела. Площите  с  ограничение  са 
общо 13,14 кв. м в ПИ 27454.23.68 – транспортна 
територия.  Проектът  е  изложен  в  сградата  на 
общинската администрация, стая 35, ет. 3, тел. 
0554/2-93-35. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“  заинтересованите  могат  да  направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
6514
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46. – Областният управител на област Русе 
на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с чл. 145, 
ал. 1 – 3 и чл. 148,  ал. 3  от ЗУТ  съобщава на 
заинтересуваните  лица,  че  е  одобрен  работен 
инвестиционен проект и е издадено Разрешение 
за строеж № 6 от 25.06.2018 г. за обект „Оптична 
кабелна свързаност по две независими трасета 
от мрежата на „А1 България“ – ЕАД, до базова 
станция RSE0014, намираща се в парцелен имот 
1504, кв. 131 (идентификатор № 20181.1.1504) по 
плана на гр. Две могили, област Русе“ с обща 
дължина на двете трасета 11 545 м в землищата 
на населени места в общините Борово и Две 
могили в област Русе. Съгласно чл. 149,  ал. 4 
от  ЗУТ  разрешението  за  строеж  подлежи  на 
обжалване  пред  Върховния  административен 
съд  в  14-дневен  срок  от  обнародването  му  в 
„Държавен вестник“.
6523

16. – Община Свиленград  на  основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за ПУП – ПУР (подробен устройствен 
план – план за улична регулация) на м. Лозенски 
път в землището на Свиленград съгласно общия 
устройствен план на Свиленград в обхват ка-
дастрални райони 65677.982, 65677.479, 65677.478, 
част  от  65677.293  и  имоти  с  идентификатори 
65677.968.484,  65677.702 .242 ,  65677.701.6429, 
65677.701.6387,  65677.701.6388,  65677.701.6389  и 
65677.701.6390 по КК на землище Свиленград. 
Проектът е изложен в сградата на общината, 
стая 214. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересованите лица могат да 
направят  писмени  възражения,  предложения 
и  искания  по  проекта  до  общинската  адми-
нистрация.
6595

1. – Областният управител на област Си-
листра на  основание  чл. 149,  ал. 4  от  ЗУТ 
съобщава  на  заинтересуваните  лица,  че  е 
издадено Разрешение за строеж № ДС-12-1 от 
18.06.2018 г. за обект „Основен ремонт на гор-
ски път  „Каракуз портал – Киселица“  за ПИ 
№ 80738.58.9; ПИ № 80738.58.1 в землището на 
с. Черковна, община Дулово, и ПИ № 00415.173.5 
в землището на гр. Алфатар, община Алфатар, 
област  Силистра,  по  границата  на  отделите 
318, 319, 320, 321, 322 с отдели 1168, 1166, 1164, 
1138, 1139, 313 по ЛСП на ДЛС „Каракуз“, Ду-
лово.  Разрешението  за  строеж може  да  бъде 
обжалвано в 14-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“.
6647

37. – Община Смолян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че 
с Решение № 850 на Общинския съвет – гр. Смо-
лян, от 7.06.2018 г., протокол № 38, е разрешено 
и одобрено задание с изработен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план  за 
обект: „Кабелна линия НН за присъединяване 
на  вилно  селище на  „Гранд инвест“ – ЕООД, 
Пловдив“, намиращ се в землището на с. Со-
коловци,  м. Рожен,  община  Смолян,  с  трасе, 
преминаващо през поземлени имоти с № 1.175, 
1.18, 1.104, 1.113 и 3.16. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 

по чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проек-
та  до  Общинската  администрация – Смолян, 
бул. България № 12.
6522

430. – Община Червен бряг, дирекция „СиА, 
ОбС и СД“, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ 
съобщава на заинтересованите лица, че с Реше-
ние № 1011 от протокол № 43 от 26.06.2018 г. на 
Общинския  съвет – гр. Червен  бряг,  е  одобрен 
проект за частично изменение на подробен ус-
тройствен план – специализиран подробен устрой-
ствен план (СПУП) за установяване на временен 
режим за възстановяване и рекултивация в част 
от кв. 41, 43, 44 и 32 по ПРЗ на гр. Червен бряг 
и в поземлени имоти в кадастрални райони 171, 
172, 173, 174, 176, 177, 645, 683 извън урбанизира-
ната територия по КК и КР на гр. Червен бряг: 
териториален обхват – засегнати от свлачището 
4  бр. квартали  от  урбанизираната  територия и 
8 бр. засегнати кадастрални райони извън урба-
низираната територия на града; СПУП – ПЗ за 
установяване  на  временен  режим  за  възстано-
вяване и рекултивация. Решението подлежи на 
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Плевен.
6525

2. – Община с. Невестино, област Кюстен-
дил,  на  основание  чл. 28б,  ал. 4  ППЗСПЗЗ 
съобщава, че с протокол от 21.02.2018 г. на ко-
мисията, назначена със Заповед № РД-22-51 от 
16.02.2018 г. на областния управител на Област 
Кюстендил, са приети помощен план и план на 
новообразуваните имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ 
за имоти с идентификатори № 40.1 и № 40.2, 
попадащи в имот № 033141, местност Под дрено, 
от KBC на с. Лиляч, EKATTE 43709, община 
Невестино, област Кюстендил. На основание 
чл. 28б,  ал. 5  ППЗСПЗЗ  в  едномесечен  срок 
от обнародване на обявлението  в  „Държавен 
вестник“  заинтересованите  лица  могат  да 
направят  писмени  искания  и  възражения  по 
помощния  план,  плана  на  новообразуваните 
имоти  и  придружаващата  ги  документация 
до кмета на община Невестино. Плановете и 
придружаващата ги документация са изложени 
за  разглеждане  от  заинтересованите  лица  в 
сградата на общината, ет. 3, стая 7.
6492

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181,  ал. 1 и 2 от АПК съобща-
ва, че е постъпило оспорване на прокурор от 
Окръжната прокуратура – Благоевград, против 
разпоредбите  на  чл. 5,  ал. 1,  т. 4,  15,  16,  23, 
28  и  чл. 12,  ал. 1,  т. 2,  пр.  1  от  Правилника 
за  организацията  и  дейността  на  общинския 
съвет,  неговите  комисии  и  взаимодействието 
му  с  общинската  администрация  на Община 
Сандански с искане оспорените разпоредби да 
бъдат обявени  за нищожни или при  условия-
та на  евентуалност – да бъдат отменени като 
незаконосъобразни,  образувано  е  адм.  дело 
№ 510/2018 г.  по  описа  на  Административ-
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ния съд –  Благоевград, което е насрочено за 
разглеждане  в  открито  съдебно  заседание  на 
14.09.2018 г. от 10,20 ч.
6629

Административният съд – Враца, на  ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобща-
ва, че е постъпило оспорване от прокурор при 
Окръжната  прокуратура – Враца,  с  което  са 
протестирани раздели трети, четвърти, чл. 48, 
т. 7 и 8 и параграф 1, т. 3, 4 и 8 от ДР от На-
редбата за реда и условията при отглеждане на 
селскостопански животни и домашни любимци 
на територията на община Мездра, по което е 
образувано адм.  д. № 338/2018 г. по описа на 
Административния съд – Враца, насрочено за 
13.09.2018 г. от 15 ч.
6586

Административният съд – Кърджали,  на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2  от АПК  съобщава,  че  е  постъпило  оспорва-
не  по  Заповед  № РД-09-136  от  20.06.2018 г.  на 
областния  управител  на  област  Кърджали,  с 
която е оспорена Наредбата за условията и реда 
за  придобиване,  управление  и  разпореждане  с 
общински жилища, приета с Решение № 82 от 
протокол № 5  от  заседание на Общинския  съ-
вет – гр. Кърджали, проведено на 28.05.2009 г. По 
оспорването е образувано адм. д. № 256/2018 г. на 
Административния  съд – Кърджали,  насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
12.09.2018 г. от 10 ч. 
6589

Административният съд – Кюстендил, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
АПК съобщава, че с вх. № 2520 от 30.05.2018 г. е 
постъпил протест от Йордан Георгиев – прокурор 
в Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу 
разпоредбите на чл. 4 и чл. 6, ал. 2 в частта относно 
„кучетата на слепите, инвалидите и на самотните 
граждани над 70-годишна възраст“ от Наредбата за 
регистриране и стопанисване на кучета в община 
Бобов дол, приета с Решение № 132 по протокол 
№ 5 от 8.04.2004 г. на ОбС – гр. Бобов дол. По 
оспорването е образувано адм. д. № 240/2018 г. 
по описа на Административния съд – Кюстендил. 
По делото е насрочено открито съдебно заседание 
на 26.09.2018 г. от 10 ч.
6507

Административният съд – Кюстендил,  на 
основание  чл. 181  по  препратка  от  чл. 188  от 
АПК обявява, че е постъпил протест на прокурор 
при  Районната  прокуратура – Дупница,  срещу 
Наредбата  за  условията  и  реда  за  издаване  на 
разрешителни  за  водовземане,  извършване  на 
услуга  водопренос/водоподаване  по  общински 
водопроводи  за  минерална  вода  и  учредяване 
на сервитутни права и право на прокарване на 
водопроводи за минерална вода на територията 
на  община  Сапарева  баня,  приета  с  Решение 
№ 429 от 25.04.2018 г. по протокол № 30 от същата 
дата  на Общинския  съвет – гр. Сапарева  баня. 
Предмет на оспорване са разпоредбите в глава 
V „Административно-наказателна и гражданска 
отговорност“ от наредбата, включваща нормите 
от чл. 48 до чл. 56 вкл. от същата. Твърди се, че 
тези разпоредби нямат законово основание, про-
тиворечат на актове от по-висока степен (чл. 8 

и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, Закона за водите) и като 
такива  се  явяват  противозаконни.  Излагат  се 
подробни мотиви за тази незаконосъобразност. По 
протеста  е  образувано  адм.д.  № 267/2018 г.  по 
описа  на Административния  съд – Кюстендил. 
По делото е насрочено открито съдебно заседание 
на 11.07.2018 г. от 10 ч.
6722

Административният съд – Перник, обявява 
на  основание  чл. 181,  ал. 1  от АПК,  че  е  по-
стъпило  оспорване  от  Окръжната  прокурату-
ра – Перник, срещу разпоредбите на чл. 3, ал. 1, 
чл. 7, чл. 8, ал. 1, 2 и 3, чл. 9, ал. 1 и 2 и чл. 10 
от Наредбата  за  регистрация,  стопанисване и 
контрол на кучета на територията на община 
Трън, приета с Решение № 15, протокол № 3 от 
20.03.2002 г.  на  Общинския  съвет – гр. Трън. 
Образувано  е  адм.д.  № 310/2018 г.  по  описа 
на Административния съд – Перник. Админи-
стративно  дело  № 310/2018 г.  е  насрочено  за 
12.09.2018 г. от 11,30 ч.
6510

Административният съд – Силистра, на ос-
нование  чл. 188  във  връзка  с  чл. 181,  ал. 1  от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от прокурор при Ок-
ръжната прокуратура – Силистра, на Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, приета с Решение № 295 
по протокол № 25 от 26.02.2009 г. от заседание 
на  Общинския  съвет – гр. Тутракан,  по  което 
е образувано адм. д. № 105/2018 г. по описа на 
Административния  съд – Силистра,  насрочено 
за 19.09.2018 г. от 11 ч.
6511

Административният съд – Сливен, на  ос-
нование чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в 
съда е постъпило оспорване от прокурор при 
Окръжната  прокуратура – Сливен,  на  разпо-
редбите  на  чл. 18,  ал. 1,  т. 3  и  чл. 19,  ал. 1  в 
частта „с изключение на обектите, подлежащи 
на  концесиониране“  от  Наредбата  за  реда  за 
придобиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество на Община Сливен, приета 
от Общинския  съвет – гр. Сливен,  с  Решение 
№ 238  от  31.07.2008 г.,  по  което  е  образувано 
адм. д. № 188/2018 г. по описа на администра-
тивния съд, насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 19.09.2018 г. от 14 ч.
6506

Административният съд – Смолян, на осно-
вание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано 
адм.  д. № 161/2018 г.  по  протест  на  прокурор 
при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу 
Наредбата за определяне и администриране на 
местните  такси  и  цени  на  услуги  на  терито-
рията на община Неделино, приета с Решение 
№ 210  по  протокол  № 22  от  19.12.2012 г.  на 
Общинския  съвет – гр. Неделино,  изменена  и 
допълнена с Решение № 274 по протокол № 25 
от  25.02.2013 г.,  Решение  № 413  по  протокол 
№ 38 от 13.12.2013 г., Решение № 19 по протокол 
№ 4 от 22.12.2015 г., Решение № 357 по протокол 
№ 24 от 28.12.2016 г. и Решение № 530 по про-
токол № 37 от  22.12.2017 г.,  в нейната цялост, 
насрочено за 5.09.2018 г. от 13,30 ч.
6588
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Административният съд – Смолян,  на  ос-
нование  чл. 185  от  АПК  е  образувал  адм.  д. 
№ 160/2018 г. по протест от прокурор при Ок-
ръжната прокуратура – Смолян, срещу Наред-
бата за определяне размера на местните данъци 
и такси на територията на община Неделино, 
приета  с  Решение  № 22  по  протокол  № 5  от 
27.12.2011 г. на Общинския съвет – гр. Недели-
но, изменена и допълнена с Решение № 20 по 
протокол № 4 от 22.12.2015 г. и Решение № 358 
по протокол № 24 от 28.12.2016 г. на Общинския 
съвет – гр. Неделино.  Делото  е  насрочено  за 
19.09.2018 г. от 13,40 ч., като заинтересованите 
лица могат да поискат с писмена молба да се 
присъединят към оспорването или да встъпят 
като страна наред с административния орган 
до началото на устните състезания при всяко 
положение на делото.
6623

Административният съд – София-град,  на 
основание чл. 218, ал. 5 от Закона за устройство 
на територията съобщава, че е постъпила жалба 
от Йордан Георгиев Йорданов и Марийка Петкова 
Йорданова, и двамата с адрес в София, с оспорване 
за нищожност на Решение № 187 от 25.02.2016 г. 
на Столичния общински съвет, в частта, в която 
е одобрен ПУП – ПР за УПИ ІІ-2049, 2050, кв. 75, 
местност Надежда 1а и 1б, по отношение грани-
цата с имот с идентификатор № 68134.1386.840, 
по която е образувано адм.д. № 13045/2017 г. по 
описа на Административния съд – София-град, 
ІІ отделение, 58 състав. Заинтересованите лица 
могат да подадат молба за конституиране като 
ответници в едномесечен срок от обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“.
6508

Административният съд – София област, 
първи състав, на основание чл. 188 във връзка с 
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Адми-
нистративния съд – София област, е образувано 
адм. д. № 482/2018 г. по описа на съда, което е 
насрочено за разглеждане на 19.09.2018 г. от 10 ч. 
и по което предмет на оспорване са разпоредбите 
на чл. 47, 61 и 62 от Наредбата за управление на 
отпадъците на територията на община Самоков, 
приета от Общинския съвет – гр. Самоков.
6587

Административният съд – София област, 
осми състав, на основание чл. 189, ал. 1, чл. 191, 
ал. 2, чл. 192, чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 
и 2, чл. 196, чл. 157, ал. 1, пр. 2 и чл. 163 от АПК 
съобщава, че в Административния съд – София 
област,  е  образувано  адм.  д.  № 607/2018 г.  по 
описа на съда по протест на Окръжната прокура-
тура – София, което е насрочено за разглеждане 
в открито съдебно заседание на 26.09.2018 г. от 
10 ч. и по което предмет на оспорване е чл. 98, 
ал. 3  от  Правилника  за  организацията  и  дей-
ността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администра-
ция на територията на община Пирдоп, приет с 
Решение № 7 по протокол № 4 от 24.11.2015 г., 
изменен и допълнен с Решение № 39 по прото-
кол № 5 от 26.04.2018 г. Конституирани страни 
в  производството  са:  оспорващ – Окръжната 
прокуратура – София,  и  административен  ор-
ган – Общинският съвет – гр. Пирдоп.
6622

Районният съд – Костинброд, І състав, уведо-
мява Махмуд Али Мохамед Фуад Ахмед, с неизвес-
тен адрес, да се яви в Районния съд – Костинброд, 
за връчване на искова молба и приложенията към 
нея като ответник по гр.д. № 420/2018 г., иск за 
развод, заведено от Мария Валентинова Бончева. 
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен 
случай ще му бъде назначен особен представител 
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
6500

Пазарджишкият окръжен съд на основание 
чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е 
образувано гр.д. № 664/2017 г. по мотивирано 
искане  на КОНПИ против Костадин Спасов 
Велев с постоянен адрес: Велинград, община 
Велинград, област Пазарджик, ул. Братя Мав-
рикови № 13, Снежанка Михайлова Велева с 
постоянен адрес: Велинград, община Велинград, 
област Пазарджик, ул. Братя Маврикови № 13, 
Красимир Михайлов Иванов с постоянен адрес: 
Кърджали, община Кърджали, област Кърджа-
ли, ул. Хан Аспарух № 5, вх. А, ет. 4, ап. 12, и 
Георги Спасов Велев с постоянен адрес: София, 
Столична община, област София-град, ж.к. Ви-
тоша, ул. Мур № 1А, вх. А, ет. 4, за отнемане 
в полза на държавата на незаконно придобито 
имущество на обща стойност 1 116 966,95 лв. 
Предмет на отнемане е следното имущество:

1. От Костадин Спасов Велев на основание 
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ 
с цена на иска в размер 350 682,93 лв.:

– Сумата в размер 1250 лв., представляваща 
равностойността на 25 дружествени дяла в ка-
питала на „Мавекс“ – ООД, ЕИК 112116615, със 
седалище  и  адрес  на  управление:  Велинград, 
община Велинград, област Пазарджик, ул. Ан-
гел Чопов № 12, с управител Атанас Панайотов 
Чолаков, собственост на Костадин Спасов Велев.

– Сумата  в  размер  2500 лв.,  представлява-
ща равностойността на 50 дружествени дяла в 
капитала на „Каселве“ – ООД, ЕИК 201149771, 
със седалище и адрес на управление: Велинград, 
община Велинград, област Пазарджик, ул. Братя 
Маврикови № 13, с управители Костадин Спасов 
Велев и Вела Костадинова Велева, собственост 
на Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 1750 лв., представляваща 
равностойността на 175 дружествени дяла в ка-
питала на „Велис-82“ – ЕООД, ЕИК 200808820, 
със седалище и адрес на управление: Велинград, 
община Велинград, област Пазарджик, ул. Св. 
св. Кирил и Методий № 15, вх. В, ет. 1, ап. 3, с 
управител Костадин Спасов Велев, собственост 
на Костадин Спасов Велев.

– Сумата  в  размер  151,58 лв.,  представля-
ваща непреобразуваната част от извършените 
вноски  по  банкова  сметка  в  щатски  долари 
№ 800234108791010,  открита  на  22.07.2008 г.  и 
закрита на 23.02.2010 г. в „Обединена българска 
банка“ – АД, с титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата  в  размер  11,52 лв.,  представля-
ваща  платени  лихви  по  банкова  сметка  в 
щатски  долари  № 800234108791010,  открита 
на  22.07.2008 г.  и  закрита  на  23.02.2010 г.  в 
„Обединена българска банка“ – АД, с титуляр 
Костадин Спасов Велев.
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– Сумата в размер 30 413,16 лв., представля-
ваща постъпили суми от трети лица по банкова 
сметка  в  евро  № 824184413982410,  открита  на 
20.12.2002 г. и закрита на 2.03.2010 г. в „Обеди-
нена българска банка“ – АД, с титуляр Костадин 
Спасов Велев.

– Сумата в размер 83,20 лв.,  представлява-
ща  платени  лихви  по  банкова  сметка  в  евро 
№ 824184413982410,  открита  на  20.12.2002 г.  и 
закрита на 2.03.2010 г. в „Обединена българска 
банка“ – АД, с титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 96 755,27 лв., представлява-
ща непреобразуваната част от извършените внос-
ки по банкова сметка в левове № 824184013982420, 
открита на 20.12.2002 г. и закрита на 23.07.2010 г. 
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр 
Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 838,36 лв., представлява-
ща платени лихви по банкова сметка в левове 
№ 824184013982420,  открита  на  20.12.2002 г.  и 
закрита на 23.07.2010 г. в „Обединена българска 
банка“ – АД, с титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 5514 лв., представляваща 
погасителни вноски по банкова сметка в лево-
ве № BG84 UNCR  7000  1510  8628  95,  открита 
на 5.11.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с 
титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 34 340 лв., представляваща 
погасителни вноски по банкова сметка в левове 
№ BG70 UNCR  7630  1076  1399  69,  открита  на 
31.03.2004 г.  и  закрита  на  8.11.2010 г.  в  „Уни-
Кредит  Булбанк“ – АД,  с  титуляр  Костадин 
Спасов Велев.

– Сумата  в  размер  13  835,50 лв.,  предста-
вляваща непреобразуваната част от постъпили 
суми чрез трансфер от други сметки по банкова 
сметка в левове № BG70 UNCR 7630 1076 1399 69, 
открита на 31.03.2004 г. и закрита на 8.11.2010 г. 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Коста-
дин Спасов Велев.

– Сумата в размер 24 285,15 лв., представлява-
ща непреобразуваната част от постъпилите суми 
по банкова сметка в евро № BG22 UNCR 7000 
2518 4194 04, открита на 27.08.2009 г. и закрита 
на 8.06.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с 
титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата  в  размер  2228,37 лв.,  представля-
ваща платени лихви по банкова сметка в евро 
№ BG22 UNCR  7000  2518  4194  04,  открита  на 
27.08.2009 г.  и  закрита  на  8.06.2010 г.  в  „Уни-
Кредит  Булбанк“ – АД,  с  титуляр  Костадин 
Спасов Велев.

– Сумата в размер 19 558,30 лв., представля-
ваща вноски по банкова сметка в евро № BG21 
BPBI 7930 2431 2081 02, открита на 14.07.2009 г. 
и  закрита на  31.12.2009 г.  в  „Юробанк Бълга-
рия“ – АД, с титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 47,36 лв., представляваща 
платени лихви по банкова сметка в евро № BG21 
BPBI 7930 2431 2081 02, открита на 14.07.2009 г. 
и  закрита на  31.12.2009 г.  в  „Юробанк Бълга-
рия“ – АД, с титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 15 200 лв., представлява-
ща вноски по банкова сметка в левове № BG82 
BPBI 7930 2031 2081 04, открита на 8.02.2010 г. 
и  закрита  на  11.03.2010 г.  в  „Юробанк Бълга-
рия“ – АД, с титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща 
вноски  по  банкова  сметка  в  левове  № BG55 
BPBI 7930 2031 2081 05, открита на 30.06.2010 г. 
и  закрита  на  1.07.2010 г.  в  „Юробанк  Бълга-
рия“ – АД, с титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 11 000 лв., представлява-
ща вноски по банкова сметка в левове № BG66 
BPBI 7930 2031 2081 01, открита на 28.10.2009 г. 
и  закрита на  28.04.2010 г.  в  „Юробанк Бълга-
рия“ – АД, с титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 411,17 лв., представлява-
ща платени лихви по банкова сметка в левове 
№ BG66  BPBI  7930  2031  2081  01,  открита  на 
28.10.2009 г. и закрита на 28.04.2010 г. в „Юро-
банк  България“ – АД,  с  титуляр  Костадин 
Спасов Велев.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща 
непреобразувана  част  от  извършените  вноски 
по банкова сметка в левове № BG39 BPBI 7930 
2031 2081 02, открита на 22.01.2010 г. и закрита 
на 14.06.2010 г. в „Юробанк България“ – АД, с 
титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата  в  размер  54,79 лв.,  представлява-
ща платени лихви по банкова сметка в левове 
№ BG39  BPBI  7930  2031  2081  02,  открита  на 
22.01.2010 г. и закрита на 14.06.2010 г. в „Юро-
банк  България“ – АД,  с  титуляр  Костадин 
Спасов Велев.

– Сумата в размер 33 934,34 лв., представлява-
ща непреобразувана част от извършените вноски 
по  банкова  сметка  в  евро № BG48 BPBI  7930 
2431 2081 01, открита на 25.07.2008 г. и закрита 
на 14.06.2010 г. в „Юробанк България“ – АД, с 
титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 2613,01 лв., представляваща 
платени лихви по банкова сметка в евро № BG48 
BPBI 7930 2431 2081 01, открита на 25.07.2008 г. 
и  закрита  на  14.06.2010 г.  в  „Юробанк Бълга-
рия“ – АД, с титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща 
непреобразувана  част  от  извършените  вноски 
по банкова сметка в левове № BG12 BPBI 7930 
2031 2081 03, открита на 1.02.2010 г. и закрита 
на 14.06.2010 г. в „Юробанк България“ – АД, с 
титуляр Костадин Спасов Велев.

– Сумата  в  размер  47,85 лв.,  представлява-
ща платени лихви по банкова сметка в левове 
№ BG12  BPBI  7930  2031  2081  03,  открита  на 
1.02.2010 г. и закрита на 14.06.2010 г. в „Юробанк 
България“ – АД,  с  титуляр  Костадин  Спасов 
Велев.

– Сумата в размер 11 360 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредитна карта в левове 
№ 5414930312081014,  открита  на  27.05.2009 г.  в 
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Костадин 
Спасов Велев.

– Сумата  в  размер  21  000 лв.,  представля-
ваща  предоставени  допълнителни  вноски  във 
„Весеко-55 – Велеви  съдружие“ – ЕООД, ЕИК 
112643919, възстановени през 2008 г., 2009 г. и 
2010 г.

– Сумата в размер 14 500 лв., представлява-
ща предоставени допълнителни вноски в „Ма-
векс“ – ООД,  ЕИК  112116615,  и  възстановени 
през 2009 г. и 2010 г.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща 
предоставени  и  възстановени  допълнителни 
вноски във „Велеви 2002“ – ООД, ЕИК 130913872.
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2. От Костадин Спасов Велев на основание 
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от 
ЗОПДНПИ с цена на иска в размер 2500 лв.:

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща 
предоставени  и  невъзстановени  допълнител-
ни  вноски  във  „Весеко-55 – Велеви  съдру-
жие“ – ЕООД, ЕИК 112643919.

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща 
предоставени и невъзстановени допълнителни 
вноски в „Мавекс“ – ООД, ЕИК 112116615.

3. От Костадин Спасов Велев на основание 
чл. 71 във връзка с чл. 65 и чл. 62 от ЗОПДНПИ 
с цена на иска в размер 18 700 лв.:

– ½ идеална част от апартамент № 1 със за-
строена площ 45 кв. м, намиращ се във Велинград, 
община Велинград, област Велинград, ул. Св. 
св. Кирил и Методий, включително лоджия на 
първия жилищен етаж на сградата, състоящ се от 
спалня, дневна и кухненски бокс и сервизно по-
мещение, при граници: на апартамента съгласно 
нотариален акт № 184/28.10.2005 г., т. 4, вписан 
в СВ – Велинград, под № 1626/28.10.2005 г., акт 
№ 192,  т. 5,  дело № 1133/2005 г.,  стр.  443,  510; 
второ  ниво  на  кафе-сладкарница;  ул. Св.  св. 
Кирил и Методий, второ ниво на магазин № 4 и 
коридор със стълбищна клетка, като апартамент 
№ 1 е разположен на първи жилищен етаж от 
четириетажна масивна жилищна сграда с изба и 
магазин на партерен етаж, със застроена площ 259 
кв. м, въведена в експлоатация с удостоверение 
№ 32/26.06.2008 г.,  съгласно  удостоверение  за 
описание на сграда № 169/31.03.2010 г., издадено 
от отдел „КРЗП“ на Община Велинград, която 
сграда е построена в УПИ III-3100 в кв. № 126 
по регулационния план на Велинград, одобрен с 
Решение № 91 от 16.04.2004 г. на ОС – Велинград, 
с площ на УПИ III-3100 – 325 кв. м, съгласно 
скица  № 290/24.03.2010 г.,  издадена  от  отдел 
„КРЗП“  на  Община  Велинград,  при  граници 
на УПИ III-3100, ул. Св. св. Кирил и Методий 
и бул. Хан Аспарух, ведно с прилежащата към 
апартамента изба № 5 с площ 6 кв. м в суте-
ренния етаж на сградата при съседи: изба № 1, 
ул. Св. св. Кирил и Методий, изба № 3, коридор, 
ведно  с  прилежащите  ид. ч.  от  общите  части 
на сградата по чл. 39 от ЗС, ведно с припада-
щите се съответни идеални части от правото 
на строеж върху дворното място, придобит от 
Костадин Спасов Велев с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 41, том I, 
рег. № 713, дело № 38 от 1.04.2010 г. (акт № 28, 
том II, дело № 202/2010 г. на СВ – Велинград), 
дарен на Вела Костадинова Велева с нотариален 
акт за дарение на недвижим имот № 81, том I, 
рег. № 1226, дело № 78 от 9.06.2010 г. (акт № 47, 
том III, дело № 395/2010 г. на СВ – Велинград), 
дарен на Вела Йорданова Велева (починала на 
3.04.2014 г.)  с  нотариален  акт  за  дарение  (акт 
№ 97,  том 3, № вх. рег.  859, № дв.  вх. рег.  850 
от 22.06.2010 г. на СВ – Велинград). 

Пазарна стойност към настоящия момент – 
18 700 лв. 

4. От Снежанка Михайлова Велева на основание 
чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ 
с цена на иска в размер 378 557,82 лв.:

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща 
равностойността на 30 дружествени дяла в ка-
питала на „Съмървил“ – ООД, ЕИК 202879129, 

седалище  и  адрес  на  управление:  Велинград, 
община  Велинград,  област  Пазарджик,  ж.к. 
Чепино, пл. Македония № 1.

– Сумата в размер 20 000 лв., представляваща 
извършени вноски по срочен депозит в левове 
№ 15513404, открит на 25.04.2008 г. и закрит на 
4.03.2009 г.  в  „Банка  ДСК“ – ЕАД,  с  титуляр 
Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата в размер 526,52 лв., представлява-
ща платени лихви по срочен депозит в левове 
№ 15513404, открит на 25.04.2008 г. и закрит на 
4.03.2009 г.  в  „Банка  ДСК“ – ЕАД,  с  титуляр 
Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата  в  размер  20 лв.,  представляваща 
извършени вноски по разплащателна сметка в 
левове № BG78 RZBB 9155 1038 5377 04, откри-
та на 30.08.2011 г. и закрита на 28.02.2012 г. в 
„Райфайзенбанк  България“ – ЕАД,  с  титуляр 
Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата в размер 7290 лв., представляваща 
извършени вноски по картова сметка в левове 
№ BG41  RZBB  9155  1038  5377  88,  открита  на 
11.08.2010 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД, с титуляр 
Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата  в  размер  11  270 лв.,  предста-
вляваща  вноски  по  банкова  сметка  в  левове 
№ 824184010593913,  открита  на  20.12.2002 г.  и 
закрита на 7.11.2013 г. в „Обединена българска 
банка“ – АД,  с  титуляр Снежанка Михайлова 
Велева.

– Сумата в размер 3570 лв., представляваща 
погасителни вноски по банкова сметка в левове 
№ 800231023852814,  открита  на  30.12.2003 г.  и 
закрита на 11.11.2013 г. в „Обединена българска 
банка“ – АД,  с  титуляр Снежанка Михайлова 
Велева.

– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща 
вноски по банкова сметка в левове № BG06 UNCR 
7000 2520 4630 94, открита на 5.03.2012 г. и закрита 
на 21.03.2012 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с 
титуляр Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата в размер 0,13 лв., представляваща 
платени  лихви  по  банкова  сметка  в  левове 
№ BG06 UNCR 7000 2520 4630 94,  открита на 
5.03.2012 г.  и  закрита  на  21.03.2012 г.  в  „Уни-
Кредит  Булбанк“ – АД,  с  титуляр  Снежанка 
Михайлова Велева.

– Сумата в размер 19 575,73 лв., представля-
ваща  постъпилите  суми  по  банкова  сметка  в 
евро № BG57 UNCR 7000 2500 6255 79, откри-
та на 22.10.2007 г. и закрита на 30.10.2007 г. в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Снежанка 
Михайлова Велева.

– Сумата  в  размер  1,13 лв.,  представлява-
ща  платени  лихви  по  банкова  сметка  в  евро 
№ BG57 UNCR  7000  2500  6255  79,  открита  на 
22.10.2007 г. и закрита на 30.10.2007 г. в „Уни-
Кредит  Булбанк“ – АД,  с  титуляр  Снежанка 
Михайлова Велева.

– Сумата в размер 29 100 лв., представляваща 
вноски по банкова сметка в левове № BG37 UNCR 
7000 2510 4298 26, открита на 27.10.2008 г. и закри-
та на 4.11.2008 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, 
с титуляр Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата  в  размер  12,41 лв.,  представлява-
ща платени лихви по банкова сметка в левове 
№ BG37 UNCR  7000  2510  4298  26,  открита  на 
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27.10.2008 г.  и  закрита  на  4.11.2008 г.  в  „Уни-
Кредит  Булбанк“ – АД,  с  титуляр  Снежанка 
Михайлова Велева.

– Сумата в размер 56 488,83 лв., представля-
ваща погасителни вноски по банкова сметка в 
левове № BG88 UNCR 7630 1078 5939 39, откри-
та на 27.02.2007 г. и  закрита на 19.06.2013 г.  в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Снежанка 
Михайлова Велева.

– Сумата в размер 449,17 лв., представляваща 
постъпили суми чрез трансфер от други сметки 
по банкова сметка в левове № BG88 UNCR 7630 
1078 5939 39, открита на 27.02.2007 г. и закрита 
на 19.06.2013 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с 
титуляр Снежанка Михайлова Велева. 

– Сумата в размер 46 346,10 лв., представля-
ваща погасителни вноски по банкова сметка в 
левове № BG53 UNCR 7630 1077 8363 20, откри-
та на 27.04.2006 г. и  закрита на 15.07.2013 г.  в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Снежанка 
Михайлова Велева.

– Сумата в размер 52 094,39 лв., представля-
ваща  непреобразуваната  част  от  постъпилите 
суми чрез трансфер от други сметки по банкова 
сметка в евро № BG40 UNCR 7000 2518 4166 55, 
открита на 27.08.2009 г. и закрита на 8.06.2010 г. 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сне-
жанка Михайлова Велева.

– Сумата в размер 4970,63 лв., представляваща 
вноски по банкова сметка в евро № BG40 UNCR 
7000 2518 4166 55, открита на 27.08.2009 г. и закри-
та на 8.06.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, 
с титуляр Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата  в  размер  1609,88 лв.,  представля-
ваща платени лихви по банкова сметка в евро 
№ BG40 UNCR  7000  2518  4166  55,  открита  на 
27.08.2009 г.  и  закрита  на  8.06.2010 г.  в  „Уни-
Кредит  Булбанк“ – АД,  с  титуляр  Снежанка 
Михайлова Велева.

– Сумата в размер 19 573,95 лв., представля-
ваща постъпили суми чрез трансфер от други 
сметки по банкова сметка в евро № BG56 UNCR 
7000 2519 7182 04, открита на 11.06.2010 г. и закри-
та на 14.06.2010 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, 
с титуляр Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата  в  размер  1,60 лв.,  представлява-
ща  платени  лихви  по  банкова  сметка  в  евро 
№ BG56 UNCR  7000  2519  7182  04,  открита  на 
11.06.2010 г. и  закрита на 14.06.2010 г.  в  „Уни-
Кредит  Булбанк“ – АД,  с  титуляр  Снежанка 
Михайлова Велева.

– Сумата в размер 11 128,71 лв., представля-
ваща непреобразуваната част от извършените 
вноски  по  банкова  сметка  в  левове  № BG16 
UNCR 7000 1519 2758 62, открита на 7.12.2009 г. 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сне-
жанка Михайлова Велева.

– Сумата  в  размер  11,78 лв.,  представлява-
ща платени лихви по банкова сметка в левове 
№ BG16 UNCR  7000  1519  2758  62,  открита  на 
7.12.2009 г. в „УниКредит Булбанк“ – АД, с ти-
туляр Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата в размер 19 558,30 лв., представля-
ваща вноски по банкова сметка в евро № BG19 
BPBI 7930 2431 2740 01, открита на 1.09.2009 г. 
и  закрита на  31.12.2009 г.  в  „Юробанк Бълга-
рия“ – АД,  с  титуляр  Снежанка  Михайлова 
Велева.

– Сумата в размер 429,74 лв., представляваща 
платени лихви по банкова сметка в евро № BG19 
BPBI 7930 2431 2740 01, открита на 1.09.2009 г. 
и  закрита на  31.12.2009 г.  в  „Юробанк Бълга-
рия“ – АД,  с  титуляр  Снежанка  Михайлова 
Велева.

– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща 
постъпили суми чрез трансфер от други сметки 
по банкова сметка в левове № BG53 BPBI 7930 
2031 2740 04, открита на 20.08.2012 г. и закрита 
на 20.02.2013 г. в „Юробанк България“ – АД, с 
титуляр Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща 
вноски по банкова сметка в левове № BG53 BPBI 
7930 2031 2740 04, открита на 20.08.2012 г. и закри-
та на 20.02.2013 г. в „Юробанк България“ – АД, 
с титуляр Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата в размер 240,10 лв., представлява-
ща платени лихви по банкова сметка в левове 
№ BG53  BPBI  7930  2031  2740  04,  открита  на 
20.08.2012 г. и закрита на 20.02.2013 г. в „Юро-
банк  България“ – АД,  с  титуляр  Снежанка 
Михайлова Велева.

– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща 
вноски по банкова сметка в левове № BG96 BPBI 
7930 2031 2740 06, открита на 27.12.2012 г. и закри-
та на 27.06.2013 г. в „Юробанк България“ – АД, 
с титуляр Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата в размер 13 000 лв., представляваща 
вноски по банкова сметка в левове № BG26 BPBI 
7930 2031 2740 05, открита на 21.11.2012 г. и закрита 
на 21.05.2013 г. в „Юробанк България“ – АД, с 
титуляр Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата в размер 115,92 лв., представлява-
ща платени лихви по банкова сметка в левове 
№ BG26  BPBI  7930  2031  2740  05,  открита  на 
21.11.2012 г. и закрита на 21.05.2013 г. в „Юро-
банк  България“ – АД,  с  титуляр  Снежанка 
Михайлова Велева.

– Сумата в размер 11 369,24 лв., представля-
ваща вноски по банкова сметка в евро № BG26 
BPBI 7930 4431 2740 01, открита на 4.06.2013 г. 
и  закрита на  13.06.2013 г.  в  „Юробанк Бълга-
рия“ – АД,  с  титуляр  Снежанка  Михайлова 
Велева.

– Сумата в размер 17 170 лв., представляваща 
непреобразувана  част  от  извършените  вноски 
по банкова сметка в левове № BG37 BPBI 7930 
2031 2740 01, открита на 19.09.2008 г. и закрита 
на 19.11.2008 г. в „Юробанк България“ – АД, с 
титуляр Снежанка Михайлова Велева.

– Сумата в размер 133,56 лв., представлява-
ща платени лихви по банкова сметка в левове 
№ BG37  BPBI  7930  2031  2740  01,  открита  на 
19.09.2008 г. и закрита на 19.11.2008 г. в „Юро-
банк  България“ – АД,  с  титуляр  Снежанка 
Михайлова Велева.

5. От Костадин Спасов Велев и Снежанка 
Михайлова Велева на основание чл. 72 във връзка 
с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ с цена 
на иска в размер 305 826,20 лв.:

– Сумата в размер 11 000 лв., представлява-
ща пазарната стойност на недвижимите имоти 
към  датата  на  отчуждаването  им,  придобити 
с нотариален акт за покупко-продажба на не-
движим имот № 50, том IV, рег. № 4679, дело 
№ 613 от 13.07.2004 г. (акт № 70, том VII, дело 
№ 1414/2004 г.  на  СВ – Асеновград),  и  отчуж-
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дени  с  нотариален  акт  за  покупко-продажба 
на недвижим имот № 157, том III, рег. № 3819, 
дело № 531 от 25.06.2010 г. (акт № 20, том 7, дело 
№ 1036/2010 г. на СВ – Асеновград).

– Сумата в размер 4826,20 лв.,  представля-
ваща пазарната стойност на недвижимия имот 
към  датата  на  отчуждаването му,  придобит  с 
нотариален  акт  за  покупко-продажба  на  не-
движим  имот  № 14,  т. III,  рег.  № 2658,  дело 
№ 387 от 21.06.2005 г. (акт № 138, том III, дело 
№ 611/2005 г. на СВ – Велинград), и отчужден с 
нотариален акт за покупко-продажба № 89, том I, 
рег. № 1328, дело № 85 от 17.06.2010 г. (акт № 86, 
том III, дело № 432/2010 г. на СВ – Велинград).

– Сумата в размер 100 000 лв., представля-
ваща пазарната стойност на недвижимия имот 
към  датата  на  отчуждаването му,  придобит  с 
нотариален  акт  за  покупко-продажба  на  не-
движим имот № 19, том III, рег. № 2679, дело 
№ 392 от 22.06.2005 г. (акт № 144, том III, дело 
№ 618/2005 г. на СВ – Велинград), и отчужден с 
нотариален акт за покупко-продажба на недви-
жим имот № 84, том I, рег. № 1233, дело № 81 от 
9.06.2010 г. (акт № 55, том III, дело № 403/2010 г. 
на СВ – Велинград).

– Сумата в размер 190 000 лв., представля-
ваща пазарната стойност на недвижимия имот 
към  датата  на  отчуждаването му,  придобит  с 
нотариален  акт  за  покупко-продажба  на  не-
движим имот № 178, том III, рег. № 4233, дело 
№ 518 от 2.05.2006 г. (акт № 153, том LIV, дело 
№ 14346/2006 г.  на  СВ – София),  и  с  нотари-
ален  акт  за  покупко-продажба  на  недвижим 
имот № 78, том IV, рег. № 12513 от 16.09.2009 г. 
(акт № 53, том LXIII, дело № 24822/2009 г. на 
СВ – София), и отчужден с нотариален акт за 
покупко-продажба  на  недвижим  имот  № 187, 
том I, рег. № 2476, дело № 158 от 15.07.2010 г. 
(акт № 59, том № LXXXI, дело № 18352/2010 г. 
на СВ – София).

6. От Красимир Михайлов Иванов на основание 
чл. 65 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ с цена на 
иска в размер 42 000 лв.:

Апартамент  № 30  с  идентификатор  на  са-
мостоятелен обект в  сграда № 40909.118.62.2.4 
по кадастралната карта на гр. Кърджали, нами-
ращ се в Кърджали, бул. България № 61, жил. 
блок № 5 на „ОЦК“, вх. В,  ет. 3, по документ 
за  собственост,  а  съгласно  скица  № 2567  на 
АГКК – ет. 2, състоящ се от две стаи, кухня и 
сервизни помещения със застроена площ 68,39 
кв. м, при граници съгласно схема: на същия 
етаж – обект  № 40909.118.62.2.5,  под  обекта –  
обект  № 40909.118.62.2.1,  над  обекта – обект 
№ 40909.118.62.2.7, ведно с прилежащото избено 
помещение № 30  с  полезна  площ  13,75  кв. м, 
при граници съгласно документ за собственост: 
изток – коридор, юг – мазе № 33, север – мазе 
№ 25,  и  таванско  помещение  № 30  с  полезна 
площ 11,25 кв. м, при граници съгласно документ 
за  собственост:  запад – коридор,  север – та-
ванско помещение № 31, както и 2,99 % ид. ч. 
от общите части на сградата с идентификатор 
№ 40909.118.62.2 и от правото на строеж върху 
мястото,  съставляващо  ПИ  с  идентификатор 
№ 40909.118.62, придобит от Снежанка Михайло-
ва Велева с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 120, том III, рег. № 7099, 

дело № 520 от 13.11.2007 г. (акт № 75, том XVI, 
дело № 3733/2007 г. на СВ – Кърджали), и дарен 
на Красимир Михайлов Иванов с нотариален акт 
за дарение на недвижим имот № 133, дело № 3, 
рег. № 8748, дело № 507 от 21.06.2010 г. (акт № 61, 
том 6, дело № 1121/2010 г. на СВ – Кърджали).

Пазарна стойност към настоящия момент – 
42 000 лв.

7. От Георги Спасов Велев на основание чл. 71 
във връзка с чл. 65 и чл. 62 от ЗОПДНПИ с цена 
на иска в размер 18 700 лв.:

– ½ идеална част от апартамент № 1 със за-
строена площ 45 кв. м, намиращ се във Велинград, 
община Велинград, област Велинград, ул. Св. 
св. Кирил и Методий, включително лоджия на 
първия жилищен етаж на сградата, състоящ се от 
спалня, дневна и кухненски бокс и сервизно по-
мещение при граници: на апартамента съгласно 
нотариален акт № 184/28.10.2005 г., т. 4, вписан 
в СВ – Велинград, под № 1626/28.10.2005 г., акт 
№ 192,  т. 5,  дело № 1133/2005 г.,  стр.  443,  510; 
второ  ниво  на  кафе-сладкарница;  ул. Св.  св. 
Кирил и Методий, второ ниво на магазин № 4 и 
коридор със стълбищна клетка, като апартамент 
№ 1 е разположен на първи жилищен етаж от 
четириетажна масивна жилищна сграда с изба и 
магазин на партерен етаж, със застроена площ 259 
кв. м, въведена в експлоатация с удостоверение 
№ 32/26.06.2008 г.,  съгласно  удостоверение  за 
описание на сграда № 169/31.03.2010 г., издадено 
от отдел „КРЗП“ на Община Велинград, която 
сграда е построена в УПИ III-3100 в кв. № 126 
по регулационния план на Велинград, одобрен с 
Решение № 91 от 16.04.2004 г. на ОС – Велинград, 
с площ на УПИ III-3100 – 325 кв. м, съгласно 
скица  № 290/24.03.2010 г.,  издадена  от  отдел 
„КРЗП“  на  Община  Велинград,  при  граници 
на УПИ III-3100, ул. Св. св. Кирил и Методий 
и бул. Хан Аспарух, ведно с прилежащата към 
апартамента изба № 5 с площ 6 кв. м в суте-
ренния етаж на сградата при съседи: изба № 1, 
ул. Св. св. Кирил и Методий, изба № 3, коридор, 
ведно  с  прилежащите  ид. ч.  от  общите  части 
на сградата по чл. 39 от ЗС, ведно с припада-
щите се съответни идеални части от правото 
на строеж върху дворното място, придобит от 
Костадин Спасов Велев с нотариален акт за по-
купко-продажба на недвижим имот № 41, том I, 
рег. № 713, дело № 38 от 1.04.2010 г. (акт № 28, 
том II, дело № 202/2010 г. на СВ – Велинград), 
дарен на Вела Костадинова Велева с нотариален 
акт за дарение на недвижим имот № 81, том I, 
рег. № 1226, дело № 78 от 9.06.2010 г. (акт № 47, 
том III, дело № 395/2010 г. на СВ – Велинград), 
дарен на Вела Йорданова Велева (починала на 
3.04.2014 г.)  с  нотариален  акт  за  дарение  (акт 
№ 97,  том 3, № вх. рег.  859, № дв.  вх. рег.  850 
от 22.06.2010 г. на СВ – Велинград).

Пазарна  стойност  към  настоящия  мо-
мент – 18 700 лв.

Пазарджишкият окръжен съд определя ед-
номесечен срок, в който заинтересованите лица 
могат да предявят своите претенции върху иму-
ществото, считано от деня на обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“. Насрочва 
делото за 7.11.2018 г. от 11 ч.
6590
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2. – Управителният съвет на сдружение с 
не стопанска цел „Национален клуб за аниме 
и манга накама“ – София, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.08.2018 г. в 
16 ч. на адрес: София, ж.к. Христо Смирненски, 
бл. 76, при следния дневен ред: 1. избор на нов 
управителен съвет, председател и зам.-предсе-
дател  на  сдружението;  2.  промяна  на  адреса 
и  седалището  на  сдружението;  3.  промяна  на 
името на сдружението; 4. приемане на нов устав 
на сдружението.
6580

2. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел за осъществяване на обществе-
нополезна дейност „Световна шотокан карате-до 
федерация – България“, София,  на  основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 29 от устава 
на сдружението и решение от 29.06.2018 г. свиква 
редовно общо събрание на 15.08.2018 г. в 18 ч., 
в София на адрес: район „Младост“, ж.к. Мла-
дост 3, бл. 352, вх. В, ет. 4, ап. 80, при следния 
дневен ред: 1. приемане на  годишен доклад  за 
дейността на сдружението за 2017 г.; 2. приемане 
на годишен финансов отчет на сдружението за 
2017 г. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка 
с чл. 32 от устава на сдружението при липса на 
кворум общото събрание ще се проведе един час 
по-късно, на същото място и при същия дневен 
ред, колкото и членове на сдружението да се явят.
6610

1. – Управителният съвет на СНЦ „Институт 
Разум“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ 
във  връзка  с  чл. 25  от  устава  свиква  редовно 
общо събрание на членовете в София 1463, ра-
йон  „Триадица“,  бул. Патриарх  Евтимий № 92, 
на 16.08.2018 г. в 9 ч. при следния дневен ред: 1. 
приемане на доклада с отчета на УС за дейността 
през 2017 г.; 2. приемане на годишния финансов 
отчет  на  сдружението  за  2017 г.,  приемане  на 
бюджета  за  2018 г.;  3.  приемане  на  основните 
насоки и програма за дейността през 2018 г.; 4. 
приемане на промени в устава; 5. приемане на 
нови  членове  на  сдружението;  6.  приемане  на 
промени в състава на управителния съвет. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден един час 
по-късно, на същото място и при същия дневен 
ред независимо от броя на явилите се членове. 
Всички необходими документи  във  връзка  със 
събранието ще бъдат на разположение на члено-
вете на посочения адрес.
6648

1. – Управителният съвет на сдружение „Асо-
циация Форум“, София, на основание чл. 26 от 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.09.2018 г. в 

10 ч. в София, кв. Гео Милев, бл. 127 (седали-
щето на сдружението), при следния дневен ред: 
1. промени в устава на сдружението; 2. избор на 
нови членове на управителния съвет; 3. разни. 
При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6649

1. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Център за стратегии по про-
блемите на малцинствата“ – Варна, на основа-
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 
20.08.2018 г. в 17 ч. във Варна, ул. Мара Гидик 
№ 70, при следния дневен ред: 1. доклад за дей-
ността на сдружението за 2017 г.; 2. определяне 
на сдружението като организация в обществена 
полза; 3. приемане на нов устав (проект, пред-
ставен на разположение на членовете на адреса 
на управление на сдружението); 4. освобожда-
ване на членовете на УС, избор на нов състав 
и председател на УС; 5. разни.
6611

30. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Баскетболен клуб „Рилски 
спортист“ – Самоков, на  основание  чл. 26  от 
ЗЮЛНЦ  свиква  редовно  общо  събрание  на 
20.08.2018 г.  в  17  ч.  в  конферентната  зала  на 
Арена  „Самоков“,  Самоков,  ул. Искър  № 4а, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на сдружението за сезона 2017 – 2018 г.; 2. при-
емане на годишния финансов отчет и годишния 
отчет за дейността на сдружението за 2017 г.; 
3. приемане на промени в устава на сдружени-
ето;  4. приемане на промени в  управителния 
съвет на сдружението; 5. приемане на бюджет 
за  2019 г.;  6.  разни. При  липса  на  кворум на 
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание 
ще се проведе същия ден, на същото място и 
при същия дневен ред в 18 ч.
6650

5. – Управителният съвет на сдружение „Ботев 
Върбово“ – с. Върбово, област Видин, на осно-
вание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 13.10.2018 г. в 19 ч. в София, ж.к. Южен парк, 
бл. 29, вх. А, ет. 2, ап. 3, при следния дневен ред: 
1. отчет за дейността на сдружението за 2017 г.; 
2. финансов отчет на сдружението за 2017 г.; 3. 
избор на председател на сдружението; 4. избор 
на членове на управителния съвет; 5. стратегия 
за развитие на сдружението в предстоящия ман-
дат; 6. разни. Материалите за общото събрание 
са на разположение на членовете в седалището 
на сдружението. Поканват се всички членове да 
присъстват на събранието.
6644
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