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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Министерски съвет

	Постановление № 246 от	17	август	
2022	г.	 за	 допълнение	 на	Постановле-
ние	№	283	на	Министерския	съвет	от	
2021	г.	за	приемане	на	Списък	на	про-
фесионални	 направления	 и	 защитени	
специалности	по	чл.	95,	ал.	7,	т.	8	от
Закона	за	висшето	образование	 2

	Постановление № 247 от	17	август	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	по	бюджета	на	Държавен	фонд	
„Земеделие“	за	2022	г.	за	осигуряване	на	
ликвидност	на	земеделските	стопани	
и	за	подкрепа	на	свиневъдите	и	пти-
цевъдите	за	хуманно	отношение	към	
животните,	 както	 и	 за	 осигуряване	
на	подкрепа	на	земеделските	стопани	
по	 национални	мерки	 за	 компенсации	
на	повишените	цени	на	енергоносите-
ли,	фуражи,	препарати	за	растителна
защита,	горива	и	торове	 2

	Постановление № 248 от	17	август	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
разходи	по	бюджета	на	Министерство-
то	на	външните	работи	за	2022	г.	 2

	Постановление № 249 от	17	август	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Минис-
терството	 на	 вътрешните	 работи
за	2022	г.	 3

	Постановление № 250 от	17	август	
2022	г.	за	приемане	на	Тарифа,	по	ко-
ято	партиите,	коалициите	и	инициа-
тивните	комитети	заплащат	предиз-
борните	 предавания	 по	 Българската	
национална	телевизия	 и	 Българското	
национално	радио	и	техните	регионал-
ни	 центрове	 при	 произвеждането	 на	
изборите	 за	 народни	 представители
на	2	октомври	2022	г.	 3

	Постановление № 251 от	17	август	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	 разходи	 по	 бюджета	 на	 Минис-
терството	 на	 туризма	 за	 2022	г.	 за	
авансово	 финансиране	 на	 разходи	 по	

Програмата	 за	 ползване	 на	 хумани-
тарна	 помощ	 за	 лица,	 търсещи	 вре-
менна	 закрила	 в	 Република	 България	
вследствие	 на	 военните	 действия
в	Украйна	 6

	Постановление № 252 от	18	август	
2022	г.	за	одобряване	на	допълнителни	
трансфери	по	бюджетите	на	общини-
те	за	2022	г.	за	финансово	осигуряване	
на	 дейности	 по	 Национална	 програ-
ма	 „Оптимизиране	 на	 вътрешната	
структура	 на	 персонала“,	 одобрена	 с	
Решение	 №	302	 на	 Министерския	 съ-
вет	 от	 2022	г.	 за	 одобряване	 на	 на-
ционални	 програми	 за	 развитие	 на
образованието	 7

	Постановление № 253 от	18	август	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	туризма	за	2022	г.	 10

	Постановление № 254 от	18	август	
2022	г.	 за	 одобряване	 на	 допълнител-
ни	разходи	по	бюджета	на	Министер-
ството	на	финансите	за	2022	г.	 10

Министерство  
на здравеопазването

	Наредба за	 допълнение	 на	 Наредба	
№	9	от	2019	г.	за	определяне	на	пакета	
от	здравни	дейности,	гарантиран	от	
бюджета	 на	 Националната	 здравно-
осигурителна	каса	 11

Национален съвет 
по цени и реимбурсиране  

на лекарствените продукти

	Наредба за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	10	от	10.10.2019	г.	за	прие-
мане	на	фармако-терапевтично	ръко-
водство	по	детска	клинична	хемато-
логия	и	онкология	 11

Комисия за регулиране  
на съобщенията

	Правила за	 процеса	 на	 смяна	 на	
доставчика	 на	 услуги	 за	 достъп	 до
интернет	 12
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 
ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г.

за допълнение на Постановление № 283 на 
Министерския съвет от 2021 г. за приемане 
на Списък на професионални направления 
и защитени специалности по чл. 95, ал. 7, 
т. 8  от  Закона  за  висшето  образование 

(ДВ, бр. 70 от 2021 г.)

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

§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, т. II 
„Защитени специалности“ ред 17 се изменя 
така:
„

17. Металургия
– на ОКС „бакалавър“
– на ОКС „магистър“ след 
придобита ОКС „бакалавър“

5.9. Металургия

“

Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от пър-

вия семестър на учебната 2022 – 2023 година.
Министър-председател: 

Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет:  

Росен Кожухаров
5585

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247 
ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета  на  Държавен  фонд  „Земеделие“ 
за 2022 г. за осигуряване на ликвидност на 
земеделските стопани и за подкрепа на свине-
въдите и птицевъдите за хуманно отношение 
към животните, както и за осигуряване на 
подкрепа на земеделските стопани по нацио-
нални мерки за компенсации на повишените 
цени на енергоносители, фуражи, препарати 

за растителна защита, горива и торове

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер до 444 700 000 лв. по бюджета на 
Държавен фонд „Земеделие“ за 2022 г. за 
осигуряване на ликвидност на земеделски-
те стопани и за подкрепа на свиневъдите 
и птицевъдите за хуманно отношение към 
животните, както и за осигуряване на подкре-
па на земеделските стопани по национални 
мерки за компенсации на повишените цени 

на енергоносители, фуражи, препарати за 
растителна защита, горива и торове.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят 
за сметка на разходите по централния бю-
джет за 2022 г. за изпълнение на политики 
по чл. 1, ал. 5, т. 12.2 – 168 700 000 лв., и 
т. 12.3 – 276 000 000 лв., от Закона за дър-
жавния бюджет на Република България за 
2022 г. на базата на фактически извършени 
разходи.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Държавен 
фонд „Земеделие“ за 2022 г. по „Политика на 
Министерството на земеделието в областта 
на земеделието и селските райони“, бюджетна 
програма „Държавни помощи, национални 
доплащания и САПАРД“.

Чл. 3.  Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат показателите по чл. 46, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 4. Изпълнителният директор на Дър-
жавен фонд „Земеделие“ да извърши съот-
ветните промени по бюджета на Държавен 
фонд „Земеделие“ за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 109, ал. 3 от Закона за публич-
ните финанси и чл. 1, ал. 5, т. 12.2 и 12.3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

§ 2.  Изпълнението на постановлението 
се възлага на изпълнителния директор на 
Държавен фонд „Земеделие“.

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

Министър-председател: 
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

5586

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 
ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на външните 

работи за 2022 г.

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 2022 г. в размер до 800 000 лв. за 
финансово осигуряване на изпълнението през 
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2022 г. на Програма за подкрепа на органи-
зации на български общности в Република 
Албания, Република Сърбия, Република 
Косово, Украйна и Република Молдова и на 
граждани на Република Северна Македония с 
българско самосъзнание, на проектна основа 
за периода 2020 – 2024 г., приета с Решение 
№ 259 на Министерския съвет от 2020 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по чл. 1, 
ал. 5, т. 11.2 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на активната двустранна и многостранна дип- 
ломация“, бюджетна програма „Изграждане 
на позитивен образ на България зад грани-
ца и подкрепа на българските общности, 
организации и инициативи на българите в 
чужбина“, по бюджета на Министерството 
на външните работи за 2022 г.

(2) По бюджета на Министерството на 
външните работи за 2022 г. по „Политика в 
областта на активната двустранна и много-
странна дипломация“, бюджетна програма 
„Изграждане на позитивен образ на България 
зад граница и подкрепа на българските об- 
щности, организации и инициативи на бълга-
рите в чужбина“, да се създаде администриран 
разходен параграф „Издръжка“ – „Програма 
за подкрепа на организации на български 
общности в чужбина“ в размер до 800 000 лв.

(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 10, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3.  Министърът на външните рабо-
ти да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на външните 
работи за 2022 г. на базата на фактически 
извършени разходи и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 11.2 и 
чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на външните работи.

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

Министър-председател: 
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет: 
 Росен Кожухаров

5587

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 
ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на вътрешните 

работи за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер до 1 500 000 лв. по бюджета на Ми-
нистерството на вътрешните работи за 2022 г. 
за финансово обезпечаване управлението на 
инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип 
по българо-турската граница.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените средства по централния 
бюджет за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на защитата на границите и контрол на миг-
рационните процеси“, бюджетна програма 
„Граничен контрол, охрана на държавната гра-
ница, регулиране и контрол на миграционните 
процеси“, по бюджета на Министерството на 
вътрешните работи за 2022 г.

(2) Със сумата 1 500 000 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи 
да извършва съответните промени по бюджета 
на Министерството на вътрешните работи за 
2022 г. на базата на фактически извършените 
разходи и да уведомява министъра на финансите. 

Чл. 4. Министърът на финансите да извършва 
произтичащите от чл. 1 промени по централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание 

чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се 

възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 

на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: 

Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: 

 Росен Кожухаров
5588

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 
ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г.

за приемане на Тарифа, по която партиите, 
коалициите и инициативните комитети  за-
плащат предизборните предавания по Българ-
ската национална телевизия и Българското 
национално  радио  и  техните  регионални 
центрове при произвеждането на изборите за 
народни представители на 2 октомври 2022 г.

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

Член единствен. Приема Тарифа, по която 
партиите, коалициите и инициативните коми-
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тети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското 
национално радио и техните регионални центрове при произвеждането на изборите за народни 
представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

1. Телевизионни предавания:

ТЕЛЕВИ-
ЗИОНЕН 
КАНАЛ

ДЕН ОТ СЕД-
МИЦАТА

ЧАСОВИ 
ПОЯС

ЦЕНА

Клип *****
Предизборен 

репортаж 
(хроника) *

Интервю*** Портрет/
Анкета

до 30 секунди 90 секунди 60 секунди 120 секунди

БНТ 1

ПОНЕДЕЛНИК – 
ПЕТЪК

08:00-09:00 980

1 980** 250 1 250

17:00-18:00 820

20:30-21:30 2 255

23:00-24:00 1 650

СЪБОТА – НЕ-
ДЕЛЯ

08:00-09:00 1 100

17:00-18:00 905

20:30-21:30 2 450

22:30-23:30 1 200

БНТ 2 ПОНЕДЕЛНИК – 
НЕДЕЛЯ

08:00-09:00 250

300* - 600*
17:00-18:00 300

20:30-22:00 350

23:00-00:30 220

БНТ 4

ПОНЕДЕЛНИК – 
ПЕТЪК

08:00-09:00 180

- - -

17:00-18:00 250

20:30-21:30 300

23:00-24:00 200

СЪБОТА – НЕ-
ДЕЛЯ

08:00-09:00 180

17:00-18:00 250

20:30-21:30 300

22:30-23:00 200

31-40 130%
41-50 160%
51-60 200%
61-70 250%

Всички цени са в български лева и без включен ДДС.

Коефициент
към 30 секунди

* Забележка : Цената за предизборен репортаж (хроника), портрет и анкета по БНТ1 включва и цена за изработка, а по БНТ2 - 
само за излъчване на заснети вече материали. 

*****Забележка : Цената за агитационни клипове с дължина над 70 секунди се изчислява линейно, като за разликата след 70-та 
секунда за база се взема цената на 70 секунди.

Продължителност
 в секунди

****Забележка : Цената за агитационен клип над 30 секунди се изчислява по следната коефициентна скала:

***Забележка:  Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.

**Забележка : Ако платеният репортаж (хроника) е с продължителност до 60 секунди, цената се  намалява с 30%.

31-40 130%
41-50 160%
51-60 200%
61-70 250%

Всички цени са в български лева и без включен ДДС.

Коефициент
към 30 секунди

* Забележка : Цената за предизборен репортаж (хроника), портрет и анкета по БНТ1 включва и цена за изработка, а по БНТ2 - 
само за излъчване на заснети вече материали. 

*****Забележка : Цената за агитационни клипове с дължина над 70 секунди се изчислява линейно, като за разликата след 70-та 
секунда за база се взема цената на 70 секунди.

Продължителност
 в секунди

****Забележка : Цената за агитационен клип над 30 секунди се изчислява по следната коефициентна скала:

***Забележка:  Цената за интервю се изчислява линейно за всяка следваща минута.

**Забележка : Ако платеният репортаж (хроника) е с продължителност до 60 секунди, цената се  намалява с 30%.
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2. Стойност на агитационни клипове, хроника, диспут и други форми на Българското на-
ционално радио (БНР):

АГИТАЦИОНЕН КЛИП (цена за/до 30 сек.)

Часови пояс „Хоризонт“ „Христо Ботев“ Регионални програми

06,00 – 13,00 250 лв. 90 лв.
35 лв.

13,00 – 24,00 200 лв. 80 лв.

ХРОНИКА, ДИСПУТ И ДРУГИ ФОРМИ (цена за/до 1 минута)

Часови пояс
(06,00 – 24,00) „Хоризонт“ „Христо Ботев“ Регионални програми

Хроника (до 3 минути) 400 лв. - 130 лв.

Анонс за предстоящо събитие 
(до 1 минута) 400 лв. - 130 лв.

Диспут 120 лв. 45 лв. 45 лв.

Интервю (до 15 минути) 200 лв. 50 лв. 50 лв.

Репортаж (до 3 минути) 300 лв. 150 лв. 150 лв.

Визитка (до 3 минути) 300 лв. 150 лв. 150 лв.

Кратък фийчър (до 5 минути) 330 лв. 150 лв. 150 лв.
* Радио Кърджали излъчва в часовите пояси 07,00 ч. – 08,00 ч., 13,00 ч. – 14,00 ч. и 20,00 ч. – 21,00 ч. пре-
даване на турски език и не се допуска агитация.
** Максималната продължителност на агитационен клип – до 1 минута.
*** Агитационни клипове с дължина до 30 секунди се таксуват на цена за 30 секунди. Агитационни клипове 
с дължина над 30 секунди и до 1 минута се таксуват на цена за 60 секунди.
**** При останалите платени предизборни форми (с изключение на агитационните клипове) всяка започ-
нала минута се таксува на цената на 1 минута.

ЦЕНА ЗА ИЗРАБОТКА НА АГИТАЦИОННИ КЛИПОВЕ:
– За БНР – София – 250 лв.; 
– За регионални радиостанции – 125 лв.
3. Банери и ПР публикации на интернет страницата на Българското национално радио:

БАНЕР ПОЗИЦИИ – БНР – СОФИЯ

Страница

300×250 px
Начална страница Сайт „Избори 2022“

Цена на база 1000 импресии***

bnr.bg 20 лв. 10 лв.

„Хоризонт“ 10 лв. 8 лв.

„Христо Ботев“ 8 лв. 6 лв.

БАНЕР ПОЗИЦИИ – РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМИ

Период
300×250 px 728×90 px

Начална стра-
ница

Сайт „Избори 
2022“

Начална стра-
ница

Сайт „Избори 
2022“

1 ден 50 лв. 40 лв. 60 лв. 50 лв.

5 дни 200 лв. 160 лв. 240 лв. 190 лв.

15 дни 375 лв. 300 лв. 450 лв. 360 лв.

ПР ПУБЛИКАЦИИ

СТРАНИЦА „ИЗБОРИ 2022“
Текст до 2500 символа

до 4 снимки
и 1 вграден линк

аудио до 5 минути и 
1 вграден линк

видео до 5 минути и 
1 вграден линк

БНР – СОФИЯ 300 лв. 350 лв. 400 лв.

Радио Благоевград 230 лв. 250 лв. 300 лв.
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Радио Бургас 110 лв. 150 лв. 200 лв.

Радио Варна 110 лв. 150 лв. 200 лв.

Радио Видин 110 лв. 150 лв. 200 лв.

Радио Кърджали 110 лв. 150 лв. 200 лв.

Радио Пловдив 230 лв. 250 лв. 300 лв.

Радио Стара Загора 110 лв. 150 лв. 200 лв.

Радио Шумен 110 лв. 150 лв. 200 лв.
* ПР публикацията е във видимата част на съответната страница до 24 часа от публикуването є, след 
което остава в редакционния поток до 30 септември 2022 г.
** Всички банери и видеоматериали се предоставят в готов вид от кандидатите и не трябва да надхвър-
лят 10 мегабайта.
*** Цената на хиляда импресии (СРМ) е цената за показване на един и същ банер 1000 пъти.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на туризма да извърши 
съответните промени по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Чл. 5.  (1) След предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ по Оперативна про-
грама „Иновации и конкурентоспособност“, 
Оперативна програма „Добро управление“, 
Оперативна програма „Околна среда“, Опе-
ративна програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура“ и Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“, в срок 
до 30 ноември 2022 г. за средствата по чл. 1 
министърът на туризма извършва промяна в 
намаление на разходите по „Политика в об-
ластта на устойчивото развитие на туризма“, 
бюджетна програма „Подобряване на поли-
тиките и регулациите в сектора на туризма“ 
по бюджета на Министерството на туризма 
и уведомява министъра на финансите.

(2) Със сумата по ал. 1 се намаляват 
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

(3) Министърът на финансите да извърши 
произтичащите от ал. 1 промени по централ-
ния бюджет за 2022 г.

Преходни и 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 туризма.

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

Министър-председател: 
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

5590

Общи условия за прилагане на тарифите 
на БНР:

· Рекламни агенции не могат да сключват 
договори по тази тарифа с БНР.

· Всички цени са в левове без ДДС. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 197 от Изборния кодекс.
§ 2.  Постановлението влиза в сила на 

17 август 2022 г. 
Министър-председател: 

Гълъб Донев
За главен секретар на Министерския съвет: 

 Росен Кожухаров
5589

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 
ОТ 17 АВГУСТ 2022 Г.

за  одобряване  на  допълнителни  разходи  по 
бюджета  на Министерството  на  туризма  за 
2022 г.  за авансово финансиране на разходи 
по Програмата  за  ползване  на  хуманитарна 
помощ за лица, търсещи временна закрила в 
Република България вследствие на военните 

действия в Украйна

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПО С Т А НОВИ :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на туризма за 
2022 г. в размер 5 010 664 лв. за изпълнение 
на Програмата за ползване на хуманитарна 
помощ за лица, търсещи временна закрила в 
Република България вследствие на военните 
действия в Украйна.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходите 
и/или трансферите по централния бюджет 
за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на туризма за 2022 г. по „Политика в 
областта на устойчивото развитие на туризма“, 
бюджетна програма „Подобряване на поли-
тиките и регулациите в сектора на туризма“.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 252 
ОТ 18 АВГУСТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финан-
сово осигуряване на дейности по Национална 
програма  „Оптимизиране  на  вътрешната 
структура на персонала“, одобрена с Решение 
№ 302 на Министерския съвет от 2022 г.  за 
одобряване на национални програми за раз-

витие на образованието

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПО С Т А НОВИ :

Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери в 
размер  32 323 378 лв. по бюджетите на общи-
ните за 2022 г. за финансово осигуряване на 
дейности по Национална програма „Оптимизи-
ране на вътрешната структура на персонала“, 
одобрена с Решение № 302 на Министерския 
съвет от 2022 г. за одобряване на национал-
ни програми за развитие на образованието, 
разпределени съгласно приложението.

Чл. 2.  (1) Допълнителните трансфери по 
чл. 1 да се осигурят за сметка на намаление 
на утвърдените разходи по „Политика в об-
ластта на всеобхватното, достъпно и качест-
вено предучилищно и училищно образование. 
Учене през целия живот“, бюджетна програма 
„Осигуряване на качеството в системата на 
предучилищното и училищното образование“, 
по бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2022 г. – 32 323 378 лв.

(2) Със сумата по ал. 1 да се намалят 
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

(3) Допълнителните трансфери се предос-
тавят по бюджетите на общините от централ-
ния бюджет под формата на обща субсидия 
за делегираните от държавата дейности за 
сметка на намаление на бюджетното взаимо-
отношение на централния бюджет с бюджета 
на Министерството на образованието и нау-
ката за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и нау-
ката да извърши произтичащите промени по 
съответните бюджети за 2022 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за 
публичните финанси и т. 4 от Решение № 302 
на Министерския съвет от 2022 г. за одобря-
ване на национални програми за развитие на 
образованието.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на образованието и 
науката и на кметовете на общини.

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

Министър-председател: 
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

Приложение 
към чл. 1

Допълнителни трансфери по бюджетите на 
общините по Национална програма „Опти-
мизиране на вътрешната структура на пер-

сонала“ за 2022 г.

Списък на общините и средствата по одобрени 
формуляри за институциите за втори транш 2022 г.

Община Област

Допълнител-
ни трансфери 
по бюджетите 
на общините

(в лв.)
Банско Благоевград 124 345
Благоевград Благоевград 550 823
Гоце Делчев Благоевград 193 454
Гърмен Благоевград 27 915
Петрич Благоевград 244 400
Pазлог Благоевград 102 562
Cандански Благоевград 212 787
Cатовча Благоевград 99 983
Cимитли Благоевград 54 823
Cтрумяни Благоевград 29 230
Xаджидимово Благоевград 38 200
Якоруда Благоевград 10 031
Aйтос Бургас 75 091
Бургас Бургас 1 047 220
Kарнобат Бургас 212 819
Hесебър Бургас 70 202
Поморие Бургас 75 715
Приморско Бургас 20 282
Pуен Бургас 146 264
Cозопол Бургас 61 993
Средец Бургас 150 892
Cунгурларе Бургас 10 098
Царево Бургас 14 287
Aврен Bарна 27 713
Aксаково Bарна 89 477
Белослав Bарна 92 069
Бяла Bарна 23 613
Bарна Bарна 1 569 525
Bетрино Bарна 27 389
Bълчи дол Bарна 136 832
Девня Bарна 2 396
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Община Област

Допълнител-
ни трансфери 
по бюджетите 
на общините

(в лв.)
Долни чифлик Bарна 110 071
Дългопол Bарна 40 334
Провадия Bарна 251 895
Cуворово Bарна 202 101
Bелико Tърново Bелико Tърново 432 701
Горна Oряховица Bелико Tърново 238 534
Eлена Bелико Tърново 26 636
Златарица Bелико Tърново 4 844
Лясковец Bелико Tърново 6 322
Павликени Bелико Tърново 151 182
Полски Tръмбеш Bелико Tърново 41 543
Cвищов Bелико Tърново 24 917
Cтражица Bелико Tърново 24 631
Cухиндол Bелико Tърново 3 122
Белоградчик Bидин 27 540
Бойница Bидин 25 455
Брегово Bидин 72 230
Bидин Bидин 438 959
Димово Bидин 46 516
Kула Bидин 5 341
Борован Bраца 7 080
Бяла Cлатина Bраца 24 497
Bраца Bраца 430 931
Kозлодуй Bраца 105 955
Kриводол Bраца 17 339
Mездра Bраца 94 861
Oряхово Bраца 53 498
Pоман Bраца 29 224
Габрово Габрово 389 025
Дряново Габрово 33 614
Cевлиево Габрово 140 976
Tрявна Габрово 26 600
Балчик Добрич 111 647
Генерал Тошево Добрич 11 976
Добрич Добрич 831 178
Добричка Добрич 64 560
Kаварна Добрич 162 752
Tервел Добрич 86 150
Шабла Добрич 9 430
Aрдино Kърджали 44 471
Джебел Kърджали 6 676
Kирково Kърджали 61 409
Kрумовград Kърджали 45 286
Kърджали Kърджали 889 432
Mомчилград Kърджали 42 650
Черноочене Kърджали 175 709
Бобовдол Kюстендил 9 940
Бобошево Kюстендил 22 803
Дупница Kюстендил 268 086

Община Област

Допълнител-
ни трансфери 
по бюджетите 
на общините

(в лв.)
Kюстендил Kюстендил 134 181
Hевестино Kюстендил 24 999
Cапарева баня Kюстендил 37 154
Aприлци Ловеч 23 244
Летница Ловеч 4 239
Ловеч Ловеч 253 350
Луковит Ловеч 44 155
Tетевен Ловеч 184 656
Tроян Ловеч 148 187
Угърчин Ловеч 27 864
Ябланица Ловеч 42 359
Берковица Mонтана 49 183
Брусарци Mонтана 41 896
Bълчедръм Mонтана 625
Bършец Mонтана 160 662
Георги Дамяново Mонтана 6 121
Лом Mонтана 97 789
Mедковец Mонтана 14 896
Mонтана Mонтана 459 711
Батак Пазарджик 42 942
Белово Пазарджик 414
Брацигово Пазарджик 28 325
Bелинград Пазарджик 41 438
Лесичово Пазарджик 96 392
Пазарджик Пазарджик 607 792
Панагюрище Пазарджик 101 133
Пещера Пазарджик 37 993
Pакитово Пазарджик 22 368
Cептември Пазарджик 203 174
Cтрелча Пазарджик 25 387
Сърница Пазарджик 27 244
Брезник Перник 26 829
Земен Перник 41 726
Перник Перник 472 476
Pадомир Перник 64 658
Tрън Перник 14 955
Белене Плевен 120 622
Гулянци Плевен 25 081
Долна 
Mитрополия Плевен 60 808
Долни Дъбник Плевен 75 874
Левски Плевен 75 768
Hикопол Плевен 9 183
Плевен Плевен 771 588
Пордим Плевен 2 612
Червен бряг Плевен 230 472
Kнежа Плевен 119 101
Aсеновград Пловдив 289 797
Kалояново Пловдив 17 493
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Община Област

Допълнител-
ни трансфери 
по бюджетите 
на общините

(в лв.)
Kарлово Пловдив 154 313
Кричим Пловдив 16 392
Лъки Пловдив 22 638
„Mарица“ Пловдив 164 402
Перущица Пловдив 2 487
Пловдив Пловдив 1 648 322
Първомай Пловдив 131 618
Pаковски Пловдив 67 467
„Pодопи“ Пловдив 32 568
Cадово Пловдив 33 551
Стамболийски Пловдив 115 380
Cъединение Пловдив 50 370
Xисаря Пловдив 34 691
Куклен Пловдив 1 053
Завет Pазград 1 368
Исперих Pазград 146 439
Kубрат Pазград 10 120
Лозница Pазград 12 166
Pазград Pазград 246 676
Цар Калоян Pазград 71 090
Бяла Pусе 310
Bетово Pусе 47 555
Две могили Pусе 3 178
Иваново Pусе 3 127
Pусе Pусе 908 118
Cливо поле Pусе 53 580
Ценово Pусе 10 670
Aлфатар Cилистра 9 848
Главиница Cилистра 115 772
Дулово Cилистра 210 664
Kайнарджа Cилистра 132 613
Cилистра Cилистра 132 143
Cитово Cилистра 2 361
Tутракан Cилистра 20 431
Kотел Cливен 11 577
Hова Загора Cливен 135 539
Cливен Cливен 485 916
Tвърдица Cливен 25 949
Баните Cмолян 26 470
Девин Cмолян 7 566
Доспат Cмолян 35 504
Златоград Cмолян 689
Mадан Cмолян 22 652
Hеделино Cмолян 59 980
Pудозем Cмолян 34 430
Cмолян Cмолян 150 367
Чепеларе Cмолян 73 009
Столична София-град 3 820 545
Божурище София област 23 682

Община Област

Допълнител-
ни трансфери 
по бюджетите 
на общините

(в лв.)
Ботевград София област 128 419
Долна баня София област 49 609
Eлин Пелин София област 13 921
Eтрополе София област 14 211
Златица София област 9 316
Ихтиман София област 120 579
Kостенец София област 117 156
Kостинброд София област 68 057
Пирдоп София област 24 238
Cамоков София област 125 452
Cвоге София област 15 379
Cливница София област 3 084
Челопеч София област 59 723
Братя Даскалови Cтара Загора 1 038
Гълъбово Cтара Загора 38 749
Kазанлък Cтара Загора 269 551
Mъглиж Cтара Загора 1 982
Николаево Cтара Загора 60 944
Oпан Cтара Загора 5 057
Павел баня Cтара Загора 28 228
Pаднево Cтара Загора 86 376
Cтара Загора Cтара Загора 635 670
Чирпан Cтара Загора 38 911
Aнтоново Tърговище 22 330
Oмуртаг Tърговище 155 630
Попово Tърговище 100 874
Tърговище Tърговище 430 909
Димитровград Xасково 378 413
Ивайловград Xасково 99 632
Mинерални бани Xасково 19 342
Cвиленград Xасково 104 050
Cимеоновград Xасково 88 059
Cтамболово Xасково 83 259
Tополовград Xасково 66 267
Xарманли Xасково 2 116
Xасково Xасково 568 437
Велики Преслав Шумен 32 532
Bърбица Шумен 18 629
Kаолиново Шумен 35 858
Kаспичан Шумен 296
Hови пазар Шумен 129 073
Cмядово Шумен 96 012
Шумен Шумен 329 173
Болярово Ямбол 32 415
Cтралджа Ямбол 74 855
„Tунджа“ Ямбол 4 143
Ямбол Ямбол 684 093
Общо средства 32 323 378
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253 
ОТ 18 АВГУСТ 2022 Г.

за  одобряване  на  допълнителни  разходи 
по бюджета на Министерството на туризма 

за 2022 г.

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

Чл. 1.  (1) Одобрява допълнителни раз-
ходи в размер  9 571 588 лв. по бюджета на 
Министерството на туризма за 2022 г. за 
изплащане на туроператори, които използват 
въздушни превозвачи с валиден оперативен 
лиценз за изпълнение на чартърни полети 
до Република България с цел туризъм, на 
държавна субсидия в размер на 35 евро за 
всяка седалка от максималния пътнически 
капацитет на самолета за всеки полет.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят от 
предвидените по централния бюджет сред-
ства съгласно чл. 1, ал. 5, т. 5.1 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Минис-
терството на туризма за 2022 г. по „Поли-
тика в областта на устойчивото развитие на 
туризма“, бюджетна програма „Подобряване 
на политиките и регулациите в сектора на 
туризма“.

(2) Създава се администриран разходен 
параграф по бюджета на Министерството на 
туризма за 2022 г. „Субсидии за туроперато-
ри, които използват въздушни превозвачи с 
валиден оперативен лиценз за изпълнение 
на чартърни полети до Република България 
с цел туризъм“ със сумата 9 571 588 лв.

(3) Със сумата 9 571 588 лв. да се увели-
чат показателите по чл. 22, ал. 3, т. 1 и 2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на туризма да извър-
ши съответните промени по бюджета на 
Министерството на туризма за 2022 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси, чл. 26, ал. 1 от Закона за мерките 
и действията по време на извънредното по-
ложение, обявено с Решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоля-
ване на последиците и чл. 1, ал. 5, т. 5.1 и 
чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2022 г.

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

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

Министър-председател: 
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет: 
 Росен Кожухаров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254 
ОТ 18 АВГУСТ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на финансите 

за 2022 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на финансите 
за 2022 г. в размер до 50  000 000 лв. за из-
плащане на разходи за защита на държавния 
интерес в образуваните производства пред 
правораздавателните органи в страната и в 
чужбина.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените по централния бюджет 
за 2022 г. разходи за съдебни и арбитражни 
производства – за защита на държавния 
интерес в образуваните производства пред 
правораздавателните органи в страната и в 
чужбина. 

Чл. 2. По бюджета на Министерството на 
финансите за 2022 г. по „Политика в област- 
та на устойчивите и прозрачни публични 
финанси“, бюджетна програма „Защита на 
публичните финансови интереси“, се създава 
администриран разходен параграф „Съдебни и 
арбитражни производства“ в размер на сумата 
по чл. 1, ал. 1.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по бюджета на Министер-
ството на финансите за 2022 г. по „Политика 
в областта на устойчивите и прозрачни пуб-
лични финанси“, бюджетна програма „Защита 
на публичните финансови интереси“.

(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увели-
чат показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2022 г. 

Чл. 4.  Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на финансите за 2022 г. и по 
централния бюджет за 2022 г. 

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2022 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на финансите.
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МИНИСТЕРСТВА   
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Наредба  за  допълнение  на  Наредба  № 9 
от 2019 г. за определяне на пакета от здравни 
дейности, гарантиран от бюджета на Нацио-
налната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, 
бр. 98 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2020 г., 
бр. 2, 39 и 82 от 2021 г. и бр. 8 и 48 от 2022 г.)

Параграф единствен. В приложение № 2 
към чл. 1 „Специализирана извънболнична 
медицинска помощ“, част V „Диагностич-
но-лечебна дейност – диагностика, лечение 
и рехабилитация на остри и изострени хро-
нични заболявания, извън дейностите по 
диспансеризация, след насочване от лекар 
от първичната или специализираната из-
вънболнична медицинска помощ“, раздел В 
„Специализирани и високоспециализирани 
медико-диагностични изследвания по меди-
цински специалности“, се правят следните 
допълнения:

1. В пакет „Вирусология“, част „Специ-
ализирани изследвания“ се създава т. 10:

„10. Тест за откриване на антиген на 
SARS-CoV-2.“

2. В пакет „Клинична лаборатория“, част 
„Специализирани изследвания“, се създава 
т. 6.3:

„6.3. тест за откриване на антиген на 
SARS-CoV-2.“

Министър: 
Асен Меджидиев

5553

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ 

НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба  за  изменение  и  допълнение  на 
Наредба  № 10  от  10.10.2019 г.  за  приемане 
на  фармако-терапевтично  ръководство  по 
детска  клинична  хематология  и  онкология 

(ДВ, бр. 84 от 2019 г.)

§ 1. В приложението към член единствен 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В част пета „МАЛИГНЕНИ ЛИМФО-
МИ“, т. 1 „БОЛЕСТ НА ХОДЖКИН“, т. 1.3. 
„Трета линия терапия“ текстът:

„В последните години като трета линия 
терапия, все повече и при деца, се прила-
га таргетна терапия (с анти CD30 анти-
тела – Brentuximab vedotin, или Checkpoint 
inhibitor – PD-1 – Nivolumab и Pembrolizumab) 
или алогенна трансплантация на хемопое-
тични клетки след химиотерапия с редуциран 
интензитет.
Brentuximab 1,8 mg/kg i.v. На всеки 3 седмици

Или:
Brentuximab 1,8 mg/kg i.v.  На всеки 3 седмици
Bendamustine  90 mg/kg i.v. На всеки 3 седмици

Или
Nivolumab 3 mg/kg i.v. На всеки 2 седмици“

се заменя със:
„За овладяване случаите на рецидиви-

ращ или рефрактерен Ходжкинов лимфом 
в последните години се предприемат нови 
терапевтични подходи, сред които таргетна 
терапия (с анти-CD30 антитела), използване 
на т.нар. Checkpoint inhibitor – PD-1, както 
и алогенна трансплантация на хемопоетич-
ни клетки след химиотерапия с редуциран 
интензитет.

Към настоящия момент единственият 
регистриран лекарствен продукт Checkpoint 
inhibitor – PD-1, за педиатрични пациенти на 
възраст 3 години и по-големи с рецидивиращ 
или рефрактерен класически Ходжкинов лим-
фом, при които автоложната трансплантация 
на стволови клетки (ASCT) е неуспешна, 
или след най-малко две предходни терапии, 
когато ASCT не е възможност за лечение, 
е лекарственият продукт Pembrolizumab. 
Pembrolizumab се прилага като монотерапия 
с препоръчителната доза 2 mg/kg телесно 
тегло (до максимум 200 mg) на всеки 3 сед-
мици, приложена като интравенозна инфузия 
в продължение на 30 минути. Лечението 
продължава до прогресия или до поява на 
неприемлива токсичност. При клинично 
стабилни пациенти с първоначални данни за 
прогресия на заболяването е препоръчително 
лечението да продължи, докато прогресията 
на заболяването не се потвърди.“

2. Създава се нова част X:
„X. ТЕРАПЕВТИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ ЗА 

ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕТСКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ

С все по-широкото навлизане на пер-
сонализираната медицина, в съчетание със 
съответни иновативни диагностични методи 
и избор на специфични „прицелни“ лекар-
ствени продукти, в онкологичната практика 
се създава възможност за индивидуален тера-
певтичен подход, включително и при децата 
и особено при случаите с ограничен успех 
или липса на резултат от стандартно лече-
ние. Очакванията са списъкът на подобни, 

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

Министър-председател: 
Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Росен Кожухаров

5608
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регистрирани за детска възраст, лекарствени 
средства да нараства все повече.

Пример за подобен алтернативен подход 
е монотерапия с Entrectinib, показан за ле-
чение на пациенти на и над 12 години със 
солидни тумори, експресиращи фузия в ген 
на невротрофните рецепторни тирозин кинази 
(NTRK) и отговарящи на следните условия :

· които имат локално авансирало или 
метастазирало заболяване или при които е 
възможно хирургично лечение да доведе до 
тежка морбидност, и

· които не са получавали предшестващ 
NTRK инхибитор;

· които нямат други задоволителни въз-
можности за лечение.

Препоръчителната доза при педиатрични 
пациенти на възраст на и над 12 години е 300 
mg/m2 телесна повърхност (BSA) Entrectinib 
веднъж дневно (вж. табл. 1). 

Табл. 1. Препоръчително прилагане при 
педиатрични пациенти

Телесна повърхност (BSA) Доза веднъж дневно

1,11 m2 до 1,50 m2 400 mg перорално

≥ 1,51 m2 600 mg перорално
Препоръчва се пациентите да се лекуват 

с Entrectinib до прогресия на заболяването 
или неприемлива токсичност.“

Заключителна разпоредба
§ 2.  Наредбата е приета с Решение на 

Националния съвет по цени и реимбурси-
ране на лекарствените продукти съгласно 
Протокол № 505 от 11.08.2022 г.

Председател: 
Илко Гетов
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ 
НА СЪОБЩЕНИЯТА

ПРАВИЛА 
за процеса на смяна на доставчика на услуги 

за достъп до интернет

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.  (1) С тези правила се определя 
процесът на смяна на доставчик на услуги 
за достъп до интернет (смяна на доставчик) 
в случаите, когато са налице едновременно 
следните условия:

1. за достъп до крайния ползвател е необ-
ходимo приемащият и даряващият доставчик 
да използват напълно или частично една и 
съща електронна съобщителна мрежа и/
или да имат сключен помежду си договор 
за достъп на едро;

2. налице е техническа възможност за 
смяна на доставчика;

3. услугите за достъп до интернет се пре-
доставят на един и същ адрес.

(2) Извън случаите по ал. 1 процесът на 
смяна на доставчик се осъществява при усло-
вия, определени от доставчиците в договора 
с крайните ползватели.

Чл. 2.  (1) Ползването на допълнителни 
услуги, различни от услуги за достъп до 
интернет, или услуги в ценови пакет, включ-
ващи и услуги за достъп до интернет, не е 
пречка за смяна на доставчика.

(2) Доставчиците уреждат в договора и/
или в друга преддоговорна информация, и/
или в общите условия с крайните ползватели 
условията и реда, при които крайният полз-
вател може да продължи да ползва част или 
всички допълнителни услуги, които са били 
включени в ценовия пакет, преди смяна на 
доставчика. Доставчиците следва да осигурят 
равнопоставеност на крайните ползватели, 
заявили желание да продължат да ползват 
допълнителните услуги след смяната на 
доставчика, и крайните ползватели, който 
ползват единствено тези допълнителни услуги 
въз основа на сключен договор.

Г л а в а  в т о р а

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИЦИТЕ

Чл. 3. (1) Доставчиците следва да осигурят 
равнопоставеност на крайните ползватели, 
които са заявили смяна на доставчик, и 
собствените си крайни ползватели.

(2) Приемащият доставчик не следва да 
налага ограничения на крайния ползвател, 
който е заявил смяна на доставчик, по от-
ношение на начина на ползване на услуги-
те за достъп до интернет – абонамент или 
предплатена услуга.

Чл. 4.  Даряващият доставчик, както и 
неговите търговски представители, дистрибу-
тори и партньори нямат право да осъществя-
ват контакти с крайни ползватели на техни 
услуги за достъп до интернет, след подаване 
на заявление за смяна на доставчик, с цел 
обсъждане на предимствата или недостатъци-
те от смяна на доставчика, или за отправяне 
на нови оферти, промени в тарифния план 
и други условия по съществуващия договор.

Чл. 5.  Приемащият доставчик инфор-
мира крайните ползватели за правата на 
компенсация съгласно глава четвърта от 
настоящите правила за датата на смяната 
на доставчика и за успешното завършване 
на смяната на доставчика или за неуспех на 
смяната на доставчика. Формата и начинът 
на уведомяване се определят от доставчиците 
в преддоговорната информация по чл. 226, 
ал. 1 от Закона за електронните съобщения. 
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Г л а в а  т р е т а

ПРОЦЕДУРА ЗА СМЯНА НА ДОСТАВЧИК

Чл. 6. (1) Процедурата по смяна на достав-
чик се осъществява въз основа на заявление 
на краен ползвател, подадено по образец 
съгласно приложението, при приемащия 
доставчик или при негов оправомощен дис-
трибутор или търговски представител.

(2) Заявлението съдържа следната ин-
формация:

1. за физически лица – трите имена, единен 
граждански номер, адрес за предоставяне 
на услугата, подпис, дата и час на подаване;

2. за чуждестранни лица – имена, личен 
номер, адрес за предоставяне на услугата, 
подпис, дата и час на подаване;

3. за юридически лица и физически 
лица – еднолични търговци – наименование, 
съответен идентификационен код, адрес за 
предоставяне на услугата, подпис, дата и 
час на подаване;

4. за организации, които нямат статут на 
юридическо лице – съответен идентификаци-
онен код, трите имена на представляващия, 
подпис, дата и час на подаване и адрес за 
ползване на услугата;

5. възможност за изрично писмено изя-
вление на крайния ползвател за стартиране 
на процедурата по смяна на доставчик от 
момента на подаване на заявлението; изя-
влението следва да бъде изрично подписано 
от крайния ползвател;

6. възможност за изрично писмено изя-
вление на крайния ползвател за стартиране 
на процедурата смяна на доставчик 7 дни 
след подаване на заявлението; изявлението 
следва да бъде изрично подписано от край-
ния ползвател;

7. Възможност за договаряне на конкретна 
дата за смяна на доставчик в рамките на 
приложимия срок за смяна на доставчик 
съгласно чл. 10.

(3) При наличие на техническа възмож-
ност и договореност с приемащия доставчик 
заявлението за смяна на доставчик може да 
бъде подавано и по електронен път, подпи-
сано с квалифициран електронен подпис или 
друг вид електронен подпис, уговорен между 
приемащия доставчик и крайния ползвател.

(4) В 7-дневния срок по ал. 2, т. 6, кога-
то е приложим, крайният ползвател може 
да упражни правото си по чл. 228, ал. 5 от 
ЗЕС, като оттегли подаденото заявление за 
смяна на доставчик.

(5) Независимо коя от възможностите по 
ал. 2, т. 5 и 6 е избрана, договорът между 
приемащия доставчик и крайния ползвател 
влиза в сила в деня на успешната смяна 
на доставчик и инсталиране на услугата от 
приемащия доставчик.

(6) В случай че крайният ползвател не е 
избрал някоя от възможностите по ал. 2, т. 5 
и 6, се приема, че е избрана възможността 
по ал. 2, т. 6.

(7) Заявлението по ал. 1 представлява 
упълномощаване на приемащия доставчик 
да извърши необходимите действия по пре-
кратяването на отношенията с даряващия 
доставчик съобразно тези правила и договора 
с крайния ползвател. Заявлението по ал. 1 
представлява волеизявление на крайния 
ползвател за прекратяване на договорните 
отношения с даряващия доставчик.

(8) Заявлението по ал. 1 може да съдържа 
и упълномощаване в обикновена писмена 
форма на приемащия доставчик от страна 
на крайния ползвател за заплащане на дъл-
жимите към даряващия доставчик плащания 
от името и за сметка на крайния ползвател 
при наличие на изрично съгласие от страна 
на приемащия доставчик.

Чл. 7. (1) При подаване на заявлението за 
смяна на доставчик приемащият доставчик 
и крайният ползвател сключват договор 
по глава четиринадесета от ЗЕС с предмет 
заявената услуга.

(2) Договорите на крайните ползватели 
с даряващия доставчик се прекратяват ав-
томатично, когато приключи процесът на 
смяна на доставчика, а личните им данни се 
изтриват и/или унищожават след изтичане на 
приложимите срокове за тяхното съхранение. 

(3) Нищожни са всички уговорки, включе-
ни в договора по ал. 1 или в друг документ, 
с които крайният ползвател се задължава 
при неосъществена смяна на доставчик да 
сключи договор с приемащия доставчик.

Чл. 8. (1) Даряващият доставчик отказва 
мотивирано смяна на доставчика пред при-
емащия доставчик само в следните случаи:

1. към датата на подаване на заявлението 
крайният ползвател не е абонат на услуги 
за достъп до интернет, предоставяни от да-
ряващия доставчик;

2. даряващият доставчик вече е получил 
от друг приемащ доставчик искане за смяна 
на доставчик на същата услуга, процедурата 
по което още не е приключила;

3. изпратеното от приемащия доставчик 
заявление съдържа непълни и/или неточни 
данни на крайния ползвател:

а) за физически лица – трите имена, еди-
нен граждански номер и адрес за ползване 
на услугата;

б) за юридически лица и физически 
лица – еднолични търговци – наименование 
и съответен идентификационен код и адрес 
за ползване на услугата;

в) за чуждестранни лица – имена и личен 
номер и адрес за ползване на услугата;
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г) за организации, които нямат статут на 
юридическо лице – съответен идентификаци-
онен код и трите имена на представляващия, 
и адрес за ползване на услугата.

(2) Приемащият доставчик отказва моти-
вирано смяна на доставчик само в следните 
случаи:

1. крайният ползвател не е дееспособен и 
не е надлежно представляван от трето лице;

2. заявлението е подадено от трето лице, 
което не е надлежно упълномощено от край-
ния ползвател или не е негов наследник;

3. представените от крайния ползвател 
данни в заявлението са непълни и/или не-
точни;

4. не са представени изискуемите към 
заявлението документи;

5. налице е някое от общо приложими-
те основания за отказ за предоставяне на 
услугата достъп до интернет, предвидени в 
договора с крайните ползватели на приема-
щия доставчик и/или негови правила, и/или 
общи условия;

6. не е налице някое от условията по 
чл. 1, ал. 1.

(3) В случаите по ал. 1, т. 3 и по ал. 2, т. 1, 
2, 3 и 4 приемащият доставчик не разглежда 
заявлението до отстраняване на недостатъ-
ците и спира процедурата за не повече от 
30 работни дни от подаване на заявлението.

(4) В случай че в срока по ал. 3 недос-
татъците не бъдат отстранени, процедурата 
се прекратява с изричен писмен отказ на 
приемащия доставчик. В останалите слу-
чаи по ал. 1 и 2 процедурата се прекратява 
чрез изричен писмен отказ на приемащия 
доставчик.

Чл. 9.  (1) В случай че не са налице ос-
нованията за отказ по чл. 8, ал. 1 и 2, дос-
тавчиците осъществяват процеса по смяна 
на доставчик.

(2) В случай че крайният ползвател е 
избрал възможността по чл. 6, ал. 2, т. 5, 
процедурата по смяна на доставчик се стар-
тира от момента на подаване на заявлението.

(3) В случай че крайният ползвател е из-
брал възможността по чл. 6, ал. 2, т. 6, про-
цедурата по смяна на доставчик се стартира в 
първия ден след изтичане на 7-дневния срок.

(4) Приемащият доставчик изпраща до 
даряващия доставчик подаденото заявление 
в срок до 4 часа от часа на подаването му 
по ал. 2 или от същия час, но в първия ден 
по ал. 3.

(5) Даряващият доставчик уведомява 
приемащия доставчик за обстоятелствата 
по чл. 8, ал. 1 в срок до 24 часа считано от 
получаване на заявлението. В срока по пре-
дходното изречение даряващият доставчик 
е длъжен при отказ по чл. 8, ал. 1, т. 3 да 
предостави на приемащия доставчик и пълна 

информация коя от хипотезите на непълни 
или неточни данни е налице.

Чл. 10. (1) Срокът за реализация на смяна 
на доставчик е до 10 работни дни считано 
от момента на стартиране на процедурата 
по смяна на доставчик.

(2) Приемащият доставчик активира услу-
гата за достъп до интернет на датата, изрично 
договорена между приемащия доставчик и 
крайния ползвател. Даряващият доставчик 
продължава да предоставя своите услуги за 
достъп до интернет при същите условия, до-
като приемащият доставчик активира своите 
услуги за достъп до интернет. Прекъсването 
на услугата по време на процеса на смяна на 
доставчика не надвишава един работен ден.

(3) В срока за реализация на смяна на 
доставчик се включва и времето, през което 
приемащият доставчик подготвя, инсталира 
и тества линиите до крайния ползвател.

Чл. 11. В случай на сменен доставчик 
поради техническа грешка приемащият 
доставчик деактивира услугата и уведомява 
даряващия доставчик в срок до 24 часа от 
констатирането на техническата грешка.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

КОМПЕНСИРАНЕ НА КРАЙНИТЕ 
ПОЛЗВАТЕЛИ

Чл. 12. (1) Краен ползвател, заявил смяна 
на доставчик, има право да предяви искане 
за компенсиране в следните случаи:

1. смяната на доставчика не е извършена 
в сроковете, определени в тези правила;

2. смяната до доставчика е извършена без 
съгласието на крайния ползвател;

3. при пропуснати срещи за услуга и ин-
сталация, когато е приложимо.

(2) Компенсирането на крайните ползва-
тели може да бъде под формата на парична 
сума в размерите по ал. 3, предоставяне на 
услуги или отстъпка от месечен абонамент за 
услуги на същата стойност или друг догово-
рен между доставчика и крайния ползвател 
равностоен начин на компенсация.

(3) Когато компенсацията е под формата 
на парична сума, размерът се определя по 
следния начин:

1. в случаите по ал. 1, т. 1 и 3 – не по-
малко от 2 лв. за всеки ден забава;

2. в случаите по ал. 1, т. 2 – не по-малко 
от 2 лв. за всеки ден забава от датата на не-
правомерната смяна на доставчика до датата 
на възстановяване на услугите за достъп до 
интернет по реда на чл. 11.

(4) Конкретният размер на компенса-
циите по ал. 3 е част от преддоговорната 
информация.

(5) При удовлетворяване на искане за 
компенсиране от страна на доставчик кон-
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кретният начин на компенсиране се договаря 
между крайния ползвател и доставчика.

Чл. 13. (1) Искането за компенсиране 
по чл. 12, ал. 1 се подава пред приемащия 
доставчик в двумесечен срок от подаване на 
заявлението за смяна на доставчик.

(2) Приемащият доставчик е длъжен да 
приеме и разгледа искането за компенсиране, 
ако то е подадено в срока по ал. 1.

(3) Всеки доставчик е длъжен да регистрира 
предявените пред него искания за компен-
сиране при прилагане на приетите от него 
правила и процедури за разглеждане на молби, 
сигнали и жалби. Доставчикът потвърждава 
приемане на искането по начин, определен 
от него за съответния канал, чрез който е 
получено искането.

(4) Приемането на искания за компенси-
ране се извършва през цялото работно време 
във всеки търговски обект на приемащия 
доставчик или по електронен път – когато 
искането за компенсиране е подписано с 
квалифициран електронен подпис или друг 
вид електронен подпис, уговорен между 
приемащия доставчик и крайния ползвател.

Чл. 14. (1) В 30-дневен срок от регистри-
ране на искането за компенсиране приема-
щият доставчик го разглежда и уведомява 
за своето решение крайния ползвател.

(2) В случай че приемащият доставчик 
установи, че някое от обстоятелствата по 
чл. 12, ал. 1 не е възникнало в резултат от 
негово действие/бездействие, той може да 
откаже да удовлетвори искането за компен-
сация, за което уведомява крайния ползвател 
по реда на ал. 1.

(3) В случаите по ал. 2 крайният ползвател 
може да подаде искането за компенсиране 
по чл. 12, ал. 1 пред даряващия доставчик 
в четиримесечен срок от подаване на заяв-
лението за смяна на доставчик.

(4) В 30-дневен срок от регистриране на 
искането за компенсиране даряващият дос-
тавчик го разглежда и уведомява за своето 
решение крайния ползвател.

(5) Доставчикът по ал. 1 или ал. 3 може 
да уважи искането или да го отхвърли, за 
което следва да се мотивира.

(6) Предявяване на искането за компенси-
ране пред доставчика не е пречка за крайния 
ползвател да предяви иск по съдебен ред.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Даряващ доставчик“ е доставчикът, 

който предоставя услуги за достъп до интернет 
на крайния ползвател, към момента на пода-
ване на заявление за смяна на доставчика.

2. „Доставчик“ е предприятие по смисъла 
на чл. 230б от ЗЕС, който предоставя услуги 
за достъп до интернет на крайни ползватели.

3. „Краен ползвател“ е всяко физическо 
или юридическо лице, което е страна по 
договор по глава четиринадесета от ЗЕС с 
предприятие, предоставящо услуги за достъп 
до интернет.

4. „Приемащ доставчик“ е доставчикът, 
при когото е подадено заявление за смяна 
на доставчика.

5. „Сменен доставчик поради техническа 
грешка“ е извършена смяна на доставчик, 
без да е налице надлежно изразена воля 
за това от крайния ползвател на услугата, 
независимо от причините, довели до това.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Правилата за процеса на смяна на 
доставчика на услуги за достъп до интернет 
(Правилата) са приети с Решение № 279 от 
4 август 2022 г. на Комисията за регулиране 
на съобщенията на основание чл. 230в, ал. 1 
от Закона за електронните съобщения.

§ 3. (1) Правилата влизат в сила в 9-ме-
сечен срок от деня на обнародването им в 
„Държавен вестник“.

(2) В срока по ал. 1 доставчиците следва 
да извършат нужните технически и орга-
низационни действия, с които да обезпечат 
въвеждането на настоящите ред и условия 
за смяна на доставчик, както и да приведат 
договора с крайните ползватели в съответ-
ствие с правилата. 

Председател: 
Иван Димитров

Приложение

Заявление за смяна на доставчик на услуги 
за достъп до интернет (смяна на доставчик)

1. Идентификационни данни на Крайния 
ползвател – титуляр по договора с Дарява-
щия доставчик.

2. Адрес за предоставяне на услугата.
3. Телефонен номер за връзка с Крайния 

ползвател/пълномощник/законен предста-
вител/наследник.

4. Възможност за изрично писмено изяв- 
ление на лицето по т. 3 за стартиране на 
процедурата по смяна на доставчик от мо-
мента на подаване на заявлението; изявле-
нието следва да бъде изрично подписано от 
лицето по т. 3.

5. Възможност за изрично писмено изяв- 
ление на лицето по т. 3 за стартиране на 
процедурата по смяна на доставчик 7 дни 
след подаване на заявлението; изявлението 
следва да бъде изрично подписано от лицето 
по т. 3.

6. Възможност за договаряне на конкретна 
дата на смяна на доставчик в рамките на 
приложимия срок за смяна на доставчик.
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7. Наименование на Приемащ/Даряващ 
доставчик.

8. Както и:
„Съгласен съм договорът за услуги за достъп 

до интернет, сключен с [име на Даряващия 
доставчик] да бъде прекратен. Декларирам, че 
ще изпълня всички задължения, произтичащи от 
договора по предходното изречение, включител-
но, но без да се ограничава до задълженията, 
свързани с неизпълнение на задълженията по 
този договор.“

„Разбирам и се съгласяван, че в случай на 
прекратяване на процедурата за смяна на 
доставчик преди нейното приключване, съгла-
сието ми за прекратяване на договора с [име 
на Даряващия доставчик], както и упълномо-
щаването на [име на Приемащия доставчик] 
да действа от мое име и за моя сметка се 
счита за автоматично оттеглено.“

„Упълномощавам [име на Приемащия дос-
тавчик]:

– да прекрати от мое име и за моя сметка 
договор с [име на Даряващия доставчик], като 
отправи настоящото заявление за смяна на 

доставчик към [име на Даряващия доставчик], 
като настоящото заявление следва да се счи-
та за писмено предизвестие за прекратяване 
на двустранен договор, както и – да извърши 
необходимите съобразно закона действия по 
осъществяване на процеса на смяна на дос-
тавчик.“

„Съгласен съм [име на Даряващия достав-
чик] да предостави необходимите данни, от-
насящи се до мен в качеството ми на Краен 
ползвател на [име на Приемащ доставчик], за 
целите на осъществяване на процеса по смяна 
на доставчик.“

„Информиран съм, че когато съм потребител 
на предплатени услуги, имам възможност да 
поискам възстановяване на оставащия кредит 
от [име на Даряващия доставчик].“

9. Декларация от лицето по т. 3, че посо-
чените от него данни в заявлението са верни.

10. Подпис от лицето по т. 3 и качество, 
в което подписва, когато лицето е различно 
от Крайния ползвател, дата и точен час на 
подаване на заявлението.
5513
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-21 
от 6 юли 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във 
връзка със заявления рег. № 09-126411-21.06.2022 г., 
09-138055-5.07.2022 г. и 09-126413-21.06.2022 г. от 
СГКК – Видин, и приложените към тях доку-
менти и материали, определени по чл. 58 и 75 от 
Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за 
съдържанието, създаването и поддържането на 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
и за отстраняване на явна фактическа грешка 
одобрявам изменението в кадастралната карта и 
кадастралните регистри (КККР) на:

I. С. Водна, EKATTE 11720, община Грамада, 
одобрени със Заповед № РД-18-541 от 7.08.2019 г. 
на изпълнителния директор на Агенцията по гео-
дезия, картография и кадастър, състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 11720.195.11: 

площ: 455 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 11720.230.137.1: площ: 
6 кв. м, сграда за енергопроизводство, собственост 
на „Електроразпределение – Плевен“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 11720.100.90: 
площ: 3370 кв. м, гробищен парк, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 11720.100.71: 
нива, собственост на Иван Николов Цеков, площ 
преди промяната: 500 кв. м, площ след промя-
ната: 436 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.100.89: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Грамада, площ преди 
промяната: 2255 кв. м, площ след промяната: 
2722 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.190.2: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Грамада, площ преди 
промяната: 2398 кв. м, площ след промяната: 
2384 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.190.124: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Грамада, площ преди промя-
ната: 955 кв. м, площ след промяната: 979 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.190.180: 
нива, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 726 кв. м, площ след промя-
ната: 255 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.190.185: 
нива, собственост на Тотка Николова Тошова, 
площ преди промяната: 320 кв. м, площ след 
промяната: 321 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.195.60: 
нива, собственост на Велика Цветкова Цокова, 
площ преди промяната: 2009 кв. м, площ след 
промяната: 2008 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.195.110: 
нива, собственост на Бояна Божидарова Божкова, 
площ преди промяната: 5504 кв. м, площ след 
промяната: 5497 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.195.136: 
за друг вид застрояване, собственост на с. Водна, 
площ преди промяната: 2963 кв. м, площ след 
промяната: 3324 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.195.150: 
нива, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 3676 кв. м, площ след промя-
ната: 2946 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.230.137: 
за местен път, собственост на Община Грамада, 
площ преди промяната: 13 234 кв. м, площ след 
промяната: 14 108 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.270.15: 
нива, собственост на Методи Николов Петков, 
площ преди промяната: 5001 кв. м, площ след 
промяната: 4994 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.270.16: 
нива, собственост на „ЧЗП – Владимир Петров 
Вълчев“ – ЕООД, площ преди промяната: 
4685 кв. м, площ след промяната: 3962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.270.130: 
нива, собственост на Миглена Светлозарова 
Александрова, площ преди промяната: 4200 кв. м, 
площ след промяната: 4224 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.280.157: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Грамада, площ преди 
промяната: 1409 кв. м, площ след промяната: 
1623 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.340.169: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 28 386 кв. м, площ след про-
мяната: 27 595 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.340.230: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Грамада, площ преди промя-
ната: 550 кв. м, площ след промяната: 647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.370.76: 
за друг вид застрояване, собственост на с. Водна, 
площ преди промяната: 3939 кв. м, площ след 
промяната: 3877 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.370.134: 
за друг вид застрояване, собственост на с. Водна, 
площ преди промяната: 275 кв. м, площ след 
промяната: 340 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.390.1: 
пасище, собственост на Община Грамада, площ 
преди промяната: 35 218 кв. м, площ след про-
мяната: 33 559 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 11720.390.80: 
за друг вид застрояване, собственост на с. Водна, 
площ преди промяната: 2705 кв. м, площ след 
промяната: 2007 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 11720.390.79: 

площ: 417 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Водна;



СТР.  18  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 68

сграда с идентификатор 11720.195.150.1: площ: 
9 кв. м, сграда за енергопроизводство, собственост 
на „Електроразпределение – Плевен“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 11720.100.86: 
площ: 610 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
собственост на Община Грамада;

поземлен имот с идентификатор 11720.100.88: 
площ: 2759 кв. м, гробищен парк, собственост на 
Община Грамада.

II. С. Коста Перчево, EKATTE 38858, об-
щина Кула, одобрени със Заповед № РД-18-207 
от 4.04.2019 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 38858.21.1: 

площ: 494 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, няма данни за собственост;

поземлен имот с идентификатор 38858.51.5: 
площ: 7387 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 38858.51.6: 
площ: 5212 кв. м, нива, собственост на Петко 
Иванов Тодоров;

поземлен имот с идентификатор 38858.51.7: 
площ: 203 кв. м, гори и храсти в земеделска земя, 
земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 38858.51.8: 
площ: 1826 кв. м, гори и храсти в земеделска 
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 38858.72.7: 
площ: 1637 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 38858.72.8: 
площ: 406 кв. м, поземлен имот с недефиниран 
начин на трайно ползване, няма данни за соб-
ственост;

поземлен имот с идентификатор 38858.104.10: 
площ: 3243 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 38858.104.11: 
площ: 7871 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 38858.130.2: 
площ: 522 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Кула;

сграда с идентификатор 38858.125.211.1: площ: 
43 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 38858.125.211.2: площ: 
57 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 38858.125.211.3: площ: 
17 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 38858.125.211.4: площ: 
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 38858.125.211.5: площ: 
31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 38858.125.211.6: площ: 
17 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 38858.56.205: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-

ственост на Община Кула, площ преди промя-
ната: 425 кв. м, площ след промяната: 417 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.80.7: 
нива, собственост на Лозан Божилов Трифонов, 
площ преди промяната: 18 517 кв. м, площ след 
промяната: 18 516 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.80.164: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
2608 кв. м, площ след промяната: 2613 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.81.1: 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди 
промяната: 17 072 кв. м, площ след промяната: 
16 899 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.81.2: 
нива, собственост на „Сортови семена Вар-
дим“ – ЕАД, площ преди промяната: 24 538 кв. м, 
площ след промяната: 24 425 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.81.3: 
пасище, собственост на Йорданка Цветанова 
Димитрова, площ: 1636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.81.4: 
пасище, собственост на Община Кула, площ пре-
ди промяната: 8671 кв. м, площ след промяната: 
8693 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.103.1: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 93 173 кв. м, площ след промяната: 
91 634 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.104.5: 
нива, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 24 429 кв. м, площ след промяната: 
19 557 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.104.386: 
водно течение, река, собственост на държава-
та – МОСВ, площ преди промяната: 264 кв. м, 
площ след промяната: 275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.105.4: 
нива, собственост на Веселин Божидаров Данев, 
площ преди промяната: 6289 кв. м, площ след 
промяната: 1749 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.109.1: 
пасище, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 11 035 кв. м, площ след промяната: 
11 174 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.109.229: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
3700 кв. м, площ след промяната: 3835 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.109.424: 
насип, насипище, собственост на Кметство с. Коста 
Перчево, площ преди промяната: 3026 кв. м, площ 
след промяната: 3099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.110.1: 
нива, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 13 888 кв. м, площ след промяната: 
12 779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.110.227: 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, площ преди промяната: 
2056 кв. м, площ след промяната: 1692 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.111.1: 
нива, собственост на Община Кула, площ преди 
промяната: 21 443 кв. м, площ след промяната: 
22 765 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.111.106: 
водно течение, река, собственост на държава-
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та – МОСВ, площ преди промяната: 7481 кв. м, 
площ след промяната: 8098 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.122.409: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
1562 кв. м, площ след промяната: 1542 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.125.1: 
пасище, собственост на Кметство с. Коста Пер-
чево, площ преди промяната: 19 709 кв. м, площ 
след промяната: 21 012 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.125.211: 
за друг вид застрояване, собственост на с. Коста 
Перчево, площ преди промяната: 4155 кв. м, площ 
след промяната: 3995 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.125.215: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
1353 кв. м, площ след промяната: 1405 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.126.1: 
пасище, собственост на Кметство с. Коста Пер-
чево, площ преди промяната: 5288 кв. м, площ 
след промяната: 7756 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.126.218: 
за друг вид застрояване, собственост на с. Коста 
Перчево, площ преди промяната: 5228 кв. м, площ 
след промяната: 6861 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.127.1: 
пасище, собственост на Кметство с. Коста Пер-
чево, площ преди промяната: 5122 кв. м, площ 
след промяната: 4413 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.129.238: 
за друг вид застрояване, собственост на с. Коста 
Перчево, площ преди промяната: 6371 кв. м, площ 
след промяната: 6645 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.130.1: 
пасище, собственост на Община Кула, площ пре-
ди промяната: 1241 кв. м, площ след промяната: 
491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 38858.151.460: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, соб-
ственост на Община Кула, площ преди промяната: 
2197 кв. м, площ след промяната: 1642 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 38858.51.2: 

площ: 3872 кв. м, гори и храсти в земеделска 
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 38858.51.3: 
площ: 5212 кв. м, нива, собственост на Петко 
Иванов Тодоров;

поземлен имот с идентификатор 38858.51.4: 
площ: 5212 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 38858.51.202: 
площ: 2344 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Коста Перчево;

поземлен имот с идентификатор 38858.51.203: 
площ: 1853 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Коста Перчево;

поземлен имот с идентификатор 38858.81.206: 
площ: 1639 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Коста Перчево;

поземлен имот с идентификатор 38858.104.7: 
площ: 12 357 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 38858.105.5: 
площ: 2713 кв. м, нива, собственост на Община 
Кула;

поземлен имот с идентификатор 38858.105.6: 
площ: 924 кв. м, лозе, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 38858.105.192: 
площ: 3380 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Коста Перчево;

поземлен имот с идентификатор 38858.106.419: 
площ: 1390 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Коста Перчево;

поземлен имот с идентификатор 38858.110.421: 
площ: 8736 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Коста Перчево;

поземлен имот с идентификатор 38858.110.422: 
площ: 3458 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Коста Перчево;

поземлен имот с идентификатор 38858.127.219: 
площ: 2131 кв. м, за друг вид застрояване, соб-
ственост на с. Коста Перчево.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имота.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5519

ЗАПОВЕД № РД-18-122 
от 19 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Върбешница, община Мездра, област Враца.

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 30.11.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Враца. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

 Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5522

ЗАПОВЕД № РД-18-123 
от 19 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Горна Бешовица, община Мездра, област 
Враца.  

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 30.11.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Враца. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

 Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5523
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ЗАПОВЕД № РД-18-124 
от 19 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца.  

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 30.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Враца. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5524

ЗАПОВЕД № РД-18-125 
от 19 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Долна Кремена, община Мездра, област Враца.  

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 30.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Враца. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

 Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5525

ЗАПОВЕД № РД-18-126 
от 19 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Кален, община Мездра, област Враца.  

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 30.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Враца. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5526

ЗАПОВЕД № РД-18-127 
от 19 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Цаконица, община Мездра, област Враца.  

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 30.11.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Враца. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

 Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5527

ЗАПОВЕД № РД-18-128 
от 25 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за кадастрален район 601 от урбанизираната 
територия на гр. Поморие (ЕКАТТЕ 57491), 
община Поморие, област Бургас, който е бивше 
населено място с. Каменар (ЕКАТТЕ 35691), 
община Поморие, област Бургас, присъеди-
нено към гр. Поморие (ЕКАТТЕ 57491)  на 
основание чл. 32, ал. 4 във връзка с § 1, т. 3 
от допълнителните разпоредби на Закона за 
административно-териториалното устройство на 
Република България, съгласно Решение № 432 
от 5 юли 2022 г. на Министерския съвет (ДВ, 
бр. 53 от 2022 г.).

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 28.05.2021  г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Бургас. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5529

ЗАПОВЕД № РД-18-129 
от 25 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за селищно образувание Каменско на терито-
рията на населено място с. Манолич, община 
Сунгурларе, област Бургас.  

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 28.05.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Бургас. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5530
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ЗАПОВЕД № РД-18-130 
от 25 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Медово, община Поморие, област Бургас.  

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 28.05.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Бургас. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5531

ЗАПОВЕД № РД-18-131 
от 25 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Лъка, община Поморие, област Бургас.  

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 28.05.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Бургас. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5532

ЗАПОВЕД № РД-18-132 
от 25 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Горица, община Поморие, област Бургас.  

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 28.05.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Бургас. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5533

ЗАПОВЕД № РД-18-133 
от 25 юли 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището 

на с. Александрово, община Поморие, област 
Бургас.  

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 28.05.2021 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Бургас. 

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5534

ЗАПОВЕД № РД-18-135 
от 1 август 2022 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Бузяковци, община Ихтиман, област София.  

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

5538

ОБЩИНА РУСЕ

ЗАПОВЕД № РД-01-2504 
от 4 август 2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 7 и 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 310, ал. 5 във 
връзка с чл. 311, ал. 2, т. 3 от Закона за преду-
чилищното и училищното образование и чл. 14, 
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 10, ал. 2, т. 2, бук-
ва „б“ и чл. 15, ал. 3 от Наредба № 9 от 2016 г. 
за институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование и Решение № 979 
на Общинския съвет – Русе, прието с протокол 
№ 36 от 14.07.2022 г., нареждам:

1. Променям адресите на сградите, в които 
се провежда обучението в ДГ „Радост“ – гр. 
Русе, чрез добавяне на допълнителния адрес на 
ул. Генерал Гурко № 1, бл. „Строител“, вх. В.

2. Промяната в адресите на сградите, в които 
се провежда обучението на ДГ „Радост“ – гр. 
Русе, да се впише в регистъра на общинските 
детски градини и центрове за подкрепа за лич- 
ностно развитие.

Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам 
на Енчо Енчев – заместник-кмет „Хуманитарни 
дейности“.

Преписи от заповедта да бъдат връчени на за-
интересованите длъжностни лица за изпълнение.

Кмет: 
П. Милков

5560
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38. – Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет:

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във връз- 
ка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт 
процедури за избор на административни ръководи-
тели в органите на съдебната власт, както следва: 

1.1. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Перник – изтичащ 
мандат.

1.2. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Разград – изтичащ 
мандат.

1.3. Административен ръководител – председа-
тел на Районния съд – Перник – изтичащ мандат.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободните длъжности в „Държавен вестник“ 
предложения за назначаване на административни 
ръководители на съответния орган на съдебната 
власт могат да се подават: в администрацията 
на Висшия съдебен съвет; по електронен път с 
квалифициран електронен подпис на официалния 
имейл адрес на Висшия съдебен съвет – vss@vss.
justice.bg, или чрез лицензиран пощенски оператор 
на официалния адрес на Висшия съдебен съвет – 
гр. София, ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложе-
нието се прилагат: подробна автобиография, подпи-
сана от кандидата; копие от диплома за завършено 
висше образование по специалността „Право“; 
копие от удостоверение за придобита юридическа 
правоспособност; медицинско удостоверение, изда-
дено в резултат на извършен медицински преглед, 
че лицето не страда от психическо заболяване; 
концепция за работата му като административен 
ръководител, която трябва да съдържа: лична 
мотивация за заемане на длъжността, анализ и 
оценка на състоянието на органа на съдебната 
власт, очертаване на достиженията и проблемите 
в досегашната му дейност, набелязване на цели 
за развитието и мерки за тяхното достигане; удос-
товерение от Националната следствена служба, 
Столичната следствена служба или от окръжните 
следствени отдели към окръжните прокуратури за 
образувани досъдебни производства; документи, 
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на 
кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.
5642

266. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Светла Иванова Иванова, наследница 
на Кирян Ангелов Филипов, собственик на имот 
с идентификатор 55508.171.9, намиращ се в земли-
щето на с. Паскалевец, община Павликени, област 
Велико Търново, за постановяването на Решение 
№ 211 от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5357

267. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Даниела Иванова Къцаркова, наслед-
ница на Кирян Ангелов Филипов, собственик на 
имот с идентификатор 55508.171.9, намиращ се в 
землището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5358

268. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Жана Димитрова Ангелова, наслед-
ница на Ангел Димитров Балджиев, собственик на 
имот с идентификатор 55508.171.26, намиращ се в 
землището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5359

269. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Марияна Ангелова 
Лефтерова, наследница на Ангел Димитров 
Балджиев, собственик на имот с идентифика-
тор 55508.171.26, намиращ се в землището на 
с. Паскалевец, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 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 административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5360

270. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Димитър Ангелов Димитров, наслед-
ник на Ангел Димитров Балджиев, собственик на 
имот с идентификатор 55508.171.26, намиращ се в 
землището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5361

271. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Мая Миткова Балджиева, наследни-
ца на Ангел Димитров Балджиев, собственик на 
имот с идентификатор 55508.171.26, намиращ се в 
землището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5362

272. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Йорданка Станчева 
Колева, собственица на имот с идентификатор 

51740.32.9, намиращ се в землището на с. Ни-
кюп, община Велико Търново, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5363

273. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Тодор Иванов Кънчев, наследник на 
Минка Тодорова Кънчева, собственица на имот 
с идентификатор 51740.33.13, намиращ се в зем-
лището на с. Никюп, община Велико Търново, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5364

274. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Стефан Димитров 
Йорданов, собственик на имот с идентификатор 
51740.33.17, намиращ се в землището на с. Ни-
кюп, община Велико Търново, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5365

275. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
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торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Анка Христова Чолакова, наслед-
ница на Христо Тодоров Косев, собственик на 
имот с идентификатор 51740.33.21, намиращ се в 
землището на с. Никюп, община Велико Търново, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5366

276. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Марин Стефанов 
Лесиков, собственик на имот с идентификатор 
51740.33.42, намиращ се в землището на с. Ни-
кюп, община Велико Търново, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5367

277. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Сашко Василев Кръстев, наследник 
на Марийка Йорданова Кръстева, собственица на 
имот с идентификатор 51740.33.63, намиращ се в 
землището на с. Никюп, община Велико Търново, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5368

278. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 

идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Валентин Сашков Кръстев, наследник 
на Марийка Йорданова Кръстева, собственица на 
имот с идентификатор 51740.33.63, намиращ се в 
землището на с. Никюп, община Велико Търново, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5369

279. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Йордан Сашков Кръстев, наследник 
на Марийка Йорданова Кръстева, собственица на 
имот с идентификатор 51740.33.63, намиращ се в 
землището на с. Никюп, община Велико Търново, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5370

280. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Светла Иванова 
Божкова, собственица на имот с идентификатор 
51740.34.20, намиращ се в землището на с. Ни-
кюп, община Велико Търново, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
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на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5371

281. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Анни Димитрова Ча-
ева-Йосифова, наследница на Стефка Маринова 
Чаева, собственица на имот с идентификатор 
51740.35.29, намиращ се в землището на с. Ни-
кюп, община Велико Търново, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5372

282. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Николай Димитров Чаев, наследник 
на Стефка Маринова Чаева, собственица на имот 
с идентификатор 51740.35.29, намиращ се в зем-
лището на с. Никюп, община Велико Търново, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5373

283. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Милка Богданова Ива-
нова, наследница на Богдан Иванов Коваджиев, 
собственик на имот с идентификатор 51740.36.21, 
намиращ се в землището на с. Никюп, община 
Велико Търново, област Велико Търново, за пос-

тановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. на 
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождение на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5374

284. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Христо Йорданов 
Серафимов, наследник на Йорданка Михалева 
Серафимова, собственица на имот с идентифи-
катор 51740.39.24, намиращ се в землището на 
с. Никюп, община Велико Търново, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5375

285. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Михаил Йорданов 
Серафимов, наследник на Йорданка Михалева 
Серафимова, собственица на имот с идентифи-
катор 51740.39.24, намиращ се в землището на 
с. Никюп, община Велико Търново, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5376

286. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
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чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Наталия Петрова Игнатова, 
собственица на имот с идентификатор 17467.80.1, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5377

287. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Стефка Куманова 
Минева, наследница на Цана Генова Киселкова, 
собственица на имот с идентификатор 17467.80.2, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5378

288. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния 
проект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техни-
ческия проект от 2020 г. (след пресичането с 
път І-5), на територията на област Велико Тър-
ново, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за 
държавната собственост съобщава на Валентин 
Атанасов Попов, наследник на Атанас Тодоров 
Попов, собственик на имоти с идентификатори 
24685.10.25 и 24685.99.2, намиращи се в землището 
на с. Дъскот, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5379

289. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 

с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ганчо Събев Вълчев, 
наследник на Съби Ганчев Вълчев, собственик 
на имот с идентификатор 17467.95.15, намиращ се 
в землището на с. Стефан Стамболово, община 
Полски Тръмбеш, област Велико Търново, за 
постановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
стративния съд по местонахождение на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5380

290. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Красимира Димитрова Губер-
кова, наследница на Димитър Ботев Губерков, 
собственик на имот с идентификатор 17467.96.6, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5381

291. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Боряна Лазарова 
Петрова, наследница на Лазар Борисов Попов, 
собственик на имот с идентификатор 17467.97.4, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
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на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5382

292. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавна-
та собственост съобщава на Валентин Рашков 
Марчевски, наследник на Велю Михайлов Мар-
чевски и Михаил Велев Михайлов, собственици 
на имот с идентификатор 17467.98.20, намиращ се 
в землището на с. Стефан Стамболово, община 
Полски Тръмбеш, област Велико Търново, за 
постановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
стративния съд по местонахождение на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5383

293. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Искра Миткова Петко-
ва, наследница на Пена Димитрова Братванова, 
собственица на имот с идентификатор 17467.99.8, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5384

294. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Манол Петров 
Петров, наследник на Петрана Рачева Петрова, 
собственица на имот с идентификатор 17467.99.21, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-

лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5385

295. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Мара Пенчева 
Христова, наследница на Пенчо Маноев Тотев, 
собственик на имот с идентификатор 17467.100.5, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5386

296. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държав-
ната собственост съобщава на Георги Ангелов 
Дечев, наследник на Минчо Велков Гвоздейков, 
собственик на имот с идентификатор 17467.100.16, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5387

297. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-



СТР.  28  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 68

торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Красимира Рачева Рикевска-
Стоянова, наследница на Колю Рачев Рикевски, 
собственик на имот с идентификатор 17467.102.4, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5388

298. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Сабина Иванова Ивано-
ва-Цвикева, наследница на Иван Цонев Хаджиев, 
собственик на имот с идентификатор 17467.102.11, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5389

299. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Цеца Ганчева Катранджиева, соб-
ственица на имот с идентификатор 17467.102.40, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5390

300. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 

идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Стойна Иванова Колева, 
собственица на имот с идентификатор 17467.103.10, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5391

301. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Елка Аврамова Сте-
фанова, наследница на Люба Иванова Велчева, 
собственица на имот с идентификатор 17467.104.3, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5392

302. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Захари Юлиянов Караилиев, 
собственик на имот с идентификатор 17467.104.11, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5393
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303. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Иван Петров Блажев, 
собственик на имот с идентификатор 17467.105.10, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5394

304. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Христина Давидкова 
Господинова, наследница на Петър Господинов 
Кръстев, собственик на имот с идентификатор 
21244.5.9, намиращ се в землището на с. Дичин, 
община Велико Търново, област Велико Търново, 
и наследница на Иван Тодоров Янковски, соб-
ственик на имот с идентификатор 21244.122.12, 
намиращ се в землището на с. Дичин, община 
Велико Търново, област Велико Търново, за пос-
тановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. на 
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождение на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5395

305. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Галин Георгиев Игнатов, наследник 
на Георги Игнатов Георгиев, собственик на имот 
с идентификатор 55508.110.2, намиращ се в зем-
лището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, и наследник на Марин 

Стефанов Дафинов, собственик на имот с иденти-
фикатор 55508.116.2, намиращ се в землището на 
с. Паскалевец, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5396

306. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава Лозка Христова Попова, собственица на 
имоти с идентификатори 24685.119.4, 24685.10.25 и 
24685.99.2, намиращи се в землището на с. Дъскот, 
община Полски Тръмбеш, област Велико Тър-
ново, за постановяването на Решение № 211 от 
7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което са 
отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5397

307. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Пламен Петров Цачев, наследник 
на Петко Трифонов Генчев, собственик на имот с 
идентификатор 40782.32.6 и имот с идентификатор 
40782.32.5, намиращи се в землището на с. Ку-
цина, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5398

308. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
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от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Лилия Йорданова Михалска, соб-
ственица на имот с идентификатор 24685.12.16 и 
имот с идентификатор 24685.194.2, намиращи се 
в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5399

309. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Пламен Йорданов Ангелов, соб-
ственик на имоти с идентификатори: 40782.25.10, 
40782.45.6, 40782.28.35, 40782.28.32, 40782.47.13, 
40782.31.36, намиращи се в землището на с. Ку-
цина, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5400

310. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Кристин Мартинова 
Николова, наследница на Петър Господинов 
Кръстев, собственик на имот с идентификатор 
21244.5.9, намиращ се в землището на с. Дичин, 
община Велико Търново, област Велико Търново, 
и наследница на Иван Тодоров Янковски, соб-
ственик на имот с идентификатор 21244.122.12, 
намиращ се в землището на с. Дичин, община 
Велико Търново, област Велико Търново, за пос-
тановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. на 
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождение на имота в 14-дневен 

срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5401

311. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Николай Мартинов Ни-
колов, наследник на Петър Господинов Кръстев, 
собственик на имот с идентификатор 21244.5.9, 
намиращ се в землището на с. Дичин, община 
Велико Търново, област Велико Търново, и на-
следник на Иван Тодоров Янковски, собственик на 
имот с идентификатор 21244.122.12, намиращ се в 
землището на с. Дичин, община Велико Търново, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5402

312. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Даян Димов Калинкин, наследник на 
Никола Цвятков Миховски, собственик на имот 
с идентификатор 55052.72.28 и имот с идентифи-
катор 55052.224.11, намиращи се в землището на 
гр. Павликени, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5403

313. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Рачо Иванов Рачев, собственик на 
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имоти с идентификатори: 55052.73.12, 55052.72.5, 
55052.72.12, 55052.217.4, 55052.217.5 и 55052.92.9, 
намиращи се в землището на гр. Павликени, 
община Павликени, област Велико Търново, за 
постановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
стративния съд по местонахождение на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5404

314. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Галинка Пенчева Мер-
джанова, наследница на Васил Събев Бърборков, 
собственик на имот с идентификатор 21244.121.30, 
намиращ се в землището на с. Дичин, община 
Велико Търново, област Велико Търново, за пос-
тановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. на 
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождение на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5405

315. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Бонка Николаева Георгиева, наслед-
ница на Георги Колев Атанасов, собственик на 
имот с идентификатор 55052.92.24, намиращ се в 
землището на гр. Павликени, община Павликени, 
област Велико Търново, и наследница на Ботю 
Илиев Петров, собственик на имот с идентифи-
катор 55052.101.2, намиращ се в землището на 
гр. Павликени, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5406

316. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-

магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Мария Илиева Христова, 
собственица на имот с идентификатор 51740.36.23 и 
имот с идентификатор 51740.38.10, намиращи се в 
землището на с. Никюп, община Велико Търново, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5407

317. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Автомаги-
страла „Хемус“, участък от км 189+344 от идейния 
проект на НКСИП (след пресичането с път ІІI-
303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект от 
2020 г. до км 222+000 от идейния проект на  НК-
СИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект от 
2020 г. (след пресичането с път І-5), на територията 
на област Велико Търново, на основание чл. 34б, 
ал. 3 от Закона за държавната собственост съоб-
щава на Ивайло Борисов Костадинов, наследник 
на Минчо Велков Гвоздейков, собственик на имот 
с идентификатор 17467.100.16, намиращ се в зем-
лището на с. Стефан Стамболово, община Полски 
Тръмбеш, област Велико Търново, и наследник 
на Мариана Георгиева Дечева-Костадинова, соб-
ственица на имот с идентификатор 17467.102.12, 
намиращ се в землището на с. Стефан Стамбо-
лово, община Полски Тръмбеш, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5408

318. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Марина Веселинова Бракалова, 
наследница на Антоанета Илиева Арнаудова, 
собственица на имот с идентификатор 24685.65.7, 
намиращ се в землището на с. Дъскот, община 
Павликени, област Велико Търново, и наследни-
ца на Атанас Ангелов Камбуров, собственик на 
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имот с идентификатор 24685.140.14, намиращ се 
в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5409

319. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Петко Илиев Симеонов, 
наследник на Георги Богданов Цонев, собственик 
на имот с идентификатор 21244.121.26, намиращ 
се в землището на с. Дичин, община Велико 
Търново, област Велико Търново, и наследник 
на Симеон Атанасов Кучканов, собственик на 
имот с идентификатор 21244.123.1, намиращ се в 
землището на с. Дичин, община Велико Търново, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5410

320. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ганка Иванова Голям-
тончева, собственица на имот с идентификатор 
55052.62.13 и имот с идентификатор 55052.92.28, 
намиращи се в землището на гр. Павликени, 
община Павликени, област Велико Търново, за 
постановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
стративния съд по местонахождение на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5411

321. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-

магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Иво Веселинов Бракалов, наследник 
на Антоанета Илиева Арнаудова, собственица 
на имот с идентификатор 24685.65.7, намиращ се 
в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, и наследник на Атанас 
Ангелов Камбуров, собственик на имот с иден-
тификатор 24685.140.14, намиращ се в землището 
на с. Дъскот, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5412

322. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Поля Милчева Петрова, наследница 
на Милчо Петров Доксанов, собственик на имот 
с идентификатор 55052.68.5 и имот с идентифи-
катор 55052.92.11, намиращи се в землището на 
гр. Павликени, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5413

323. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Георги Дамянов Такев, 
собственик на имот с идентификатор 17467.80.12 
и имот с идентификатор 17467.96.9, намиращи се 
в землището на с. Стефан Стамболово, община 
Полски Тръмбеш, област Велико Търново, за 
постановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
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имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
стративния съд по местонахождение на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5414

324. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Борислав Йорданов Дяволов, наслед-
ник на Атанас Ангелов Камбуров, собственик на 
имот с идентификатор 24685.140.14, намиращ се 
в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, и наследник на Йордан 
Цанков Дяволов, собственик на имот с иденти-
фикатор 24685.142.1, намиращ се в землището 
на с. Дъскот, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5415

325. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Димитър Иванов Йонов, наследник 
на Йордан Иванов Йонов, собственик на имот 
с идентификатор 21244.123.5, намиращ се в зем-
лището на с. Дичин, община Велико Търново, и 
имот с идентификатор 24685.194.3, намиращ се 
в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5416

326. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-

ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Димитър Иванов Йонов, 
наследник на Дафина Минкова Йонкова и Стефан 
Величков Йонов, собственици на имот с иден-
тификатор 24685.69.3, намиращ се в землището 
на с. Дъскот, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5417

327. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Силвия Енчева Бал-
джиева, наследница на Стефан Енчев Балджиев, 
собственик на имот с идентификатор 55508.110.7 и 
имот с идентификатор 55508.134.8, намиращи се в 
землището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5418

328. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Ангелинка Димитрова Алтънова, на-
следница на Ангел Костадинов Ненов, собственик 
на имот с идентификатор 21244.121.9, намиращ се в 
землището на с. Дичин, община Велико Търново, 
област Велико Търново, и наследница на Марин 
Богданов Базаков, собственик на имот с иденти-
фикатор 21244.121.11, намиращ се в землището на 
с. Дичин, община Велико Търново, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
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пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5419

329. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Катя Николова Георгиева, наслед-
ница на Георги Игнатов Георгиев, собственик на 
имот с идентификатор 55508.110.2, намиращ се в 
землището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, и наследница на Марин 
Стефанов Дафинов, собственик на имот с иденти-
фикатор 55508.116.2, намиращ се в землището на 
с. Паскалевец, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5420

330. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Весела Георгиева Димитрова, наслед-
ница на Георги Игнатов Георгиев, собственик на 
имот с идентификатор 55508.110.2, намиращ се в 
землището на с. Паскалевец, община Павликени, 
област Велико Търново, и наследница на Марин 
Стефанов Дафинов, собственик на имот с иденти-
фикатор 55508.116.2, намиращ се в землището на 
с. Паскалевец, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5421

331. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-

торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Кръстина Петрова Василева, наслед-
ница на Васил Събев Бърборков, собственик на 
имот с идентификатор 21244.121.30, намиращ се 
в землището на с. Дичин, община Велико Тър-
ново, област Велико Търново, и собственица на 
имот с идентификатор 24685.142.2, намиращ се 
в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5422

332. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Николай Атанасов Ни-
колов, наследник на Атанас Николов Попцанев, 
собственик на имот с идентификатор 24685.143.10 
и имот с идентификатор 24685.144.26, намиращи 
се в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5423

333. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на „Бета Инвест“ – ЕООД, 
собственик на имот с идентификатор 51740.32.8, 
намиращ се в землището на с. Никюп, община 
Велико Търново, област Велико Търново, за пос-
тановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. на 
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождение на имота в 14-дневен 
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срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5424

334. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на „Ромфарм Компани“ – ООД, 
собственик на имот с идентификатор 21244.3.18, 
намиращ се в землището на с. Дичин, община 
Велико Търново, област Велико Търново, и соб-
ственик на имот с идентификатор 51740.33.59, 
намиращ се в землището на с. Никюп, община 
Велико Търново, област Велико Търново, за пос-
тановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. на 
Министерския съвет, с което са отчуждени имоти 
и части от имоти – частна собственост, за дър-
жавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред административния 
съд по местонахождение на имота в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
5425

335. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Пенка Петрова Коста-
динова, собственица на имот с идентификатор 
24685.65.9, намиращ се в землището на с. Дъскот, 
община Павликени, област Велико Търново, за 
постановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
стративния съд по местонахождение на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5426

336. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Ганка Георгиева Ранге-
лова, наследница на Никола Цвятков Миховски, 
собственик на имот с идентификатор 55052.72.28 и 
имот с идентификатор 55052.224.11, намиращи се в 

землището на гр. Павликени, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5427

337. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Стойчо Христов Василев, 
собственик на имот с идентификатор 24685.194.39 
и имот с идентификатор 24685.100.1, намиращи 
се в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5428

338. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Митю Петров Пенчев, 
собственик на имот с идентификатор 24685.125.16 
и имот с идентификатор 24685.140.14, намиращи 
се в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5429

339. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
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проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Николай Атанасов Ни-
колов, наследник на Атанас Николов Попцанев, 
собственик на имот с идентификатор 24685.143.10 
и имот с идентификатор 24685.144.26, намиращи 
се в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 
имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5430

340. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“  в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането с 
път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия проект 
от 2020 г. до км 222+000 от идейния проект на 
НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия проект 
от 2020 г. (след пресичането с път І-5), на тери-
торията на област Велико Търново, на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Кирил Григоров Марков, наслед-
ник на Григор Григоров Марков, собственик на 
имот с идентификатор 24685.10.10, намиращ се 
в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, и наследник на Никола 
Владков Х. Минчев, собственик на имот с иден-
тификатор 24685.12.14, намиращ се в землището 
на с. Дъскот, община Павликени, област Велико 
Търново, за постановяването на Решение № 211 
от 7.04.2022 г. на Министерския съвет, с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред административния съд по местонахождение 
на имота в 14-дневен срок от обнародването на 
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5431

341. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Никола Стефанов Ни-
колов, наследник на Борис Христов Джандаров 
и Елисавета Иванова Дочева, собственици на 
имот с идентификатор 24685.144.24, намиращ се 
в землището на с. Дъскот, община Павликени, 
област Велико Търново, и собственик на имот 
с идентификатор 55052.62.12, намиращ се в зем-
лището на гр. Павликени, община Павликени, 
област Велико Търново, за постановяването на 
Решение № 211 от 7.04.2022 г. на Министерския 
съвет, с което са отчуждени имоти и части от 

имоти – частна собственост, за държавна нуж-
да. Решението на Министерския съвет може да 
бъде обжалвано пред административния съд по 
местонахождение на имота в 14-дневен срок от 
обнародването на настоящото обявление в „Дър-
жавен вестник“.
5432

342. – Агенция  „Пътна  инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор за обект: Авто-
магистрала „Хемус“, участък от км 189+344 от 
идейния проект на НКСИП (след пресичането 
с път ІІI-303) ≡ км 190+771,67 по техническия 
проект от 2020 г. до км 222+000 от идейния про-
ект на НКСИП ≡ км 223+426,75 по техническия 
проект от 2020 г. (след пресичането с път І-5), 
на територията на област Велико Търново, на 
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната 
собственост съобщава на Светослав Гавраилов 
Стефанов, наследник на Никола Цвятков Ми-
ховски, собственик на имот с идентификатор 
55052.72.28 и имот с идентификатор 55052.224.11, 
намиращи се в землището на гр. Павликени, 
община Павликени, област Велико Търново, за 
постановяването на Решение № 211 от 7.04.2022 г. 
на Министерския съвет, с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския 
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
стративния съд по местонахождение на имота в 
14-дневен срок от обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“.
5433

29. – Висшето  военновъздушно  училище 
„Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, обя-
вява конкурс за академична длъжност главен 
асистент за военнослужещ в област на висшето 
образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.2. Електротехника, електроника и 
автоматика по научна специалност „Автомати-
зирани системи за обработка на информация и 
управление“. Срок за подаване на документите за 
конкурса: 2 месеца от обнародването на обявата 
в „Държавен вестник“. За дата на подаване на 
документите от кандидатите се счита датата на 
завеждането им в регистратурата на ВВВУ „Геор-
ги Бенковски“ или датата на изпращането им от 
пощенския клон. Изискванията към кандидатите 
за участие в конкурса са определени със заповеди 
№ ОХ-926/19.11.2018 г. и № ОХ-746/12.08.2022 г. на 
министъра на отбраната на Република България, 
публикувани на сайта на ВВВУ „Георги Бенков-
ски“. За контакти: GSM 0889 579 974.
5504

18. – Институтът  за  държавата  и  правото 
при Българската академия на науките, София, 
обявява конкурс за заемане на академичнa длъж-
ност главен асистент – един, от област на висше 
образование 3. Социални, стопански и правни 
науки, професионално направление 3.6. Право, по 
Международно право и международни отношения 
за нуждите на секция „Международноправни 
науки“. Документите се подават в ИДП – София, 
п.к. 1000, ул. Сердика № 4, в срок 2 месеца от 
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
5505
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36б. – Агенцията по геодезия, картография 
и  кадастър  на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР 
съобщава, че започва производство по измене-
ние на кадастралната карта и кадастралните 
регистри за отстраняване на явна фактическа 
грешка въз основа на проекти, изработени от 
правоспособно лице по ЗКИР. Изменението 
засяга поземлени имоти с идентификатори: 
за с. Ветрен, община Силистра – 10834.6.59, 
10834.6.136, 10834.6.143, 10834.6.144, 10834.6.145, 
10834.6.146, 10834.6.37, 10834.8.29, 10834.8.40, 
10834.15.15, 10834.27.120, 10834.27.32, 10834.27.507, 
10834.27.506, 10834.27.505, 10834.27.516, 10834.27.49, 
10834.27.492, 10834.27.525, 10834.27.526, 10834.27.510, 
10834.27.509, 10834.27.508, 10834.27.31, 10834.47.58, 
10834.47.54, 10834.47.82, 10834.51.29, 10834.53.33, 
10834.50.230, 10834.53.31, 10834.53.40, 10834.50.231, 
10834.50.424, 10834.5.36, 10834.5.44, 10834.5.198, 
10834.5.38, 10834.6.41, 10834.45.7, 10834.45.8, 
10834.52.38, 10834.53.23, 10834.53.24, 10834.53.37; 
за с. Полковник Ламбриново, община Силист-
ра – 57251.7.212, 57251.7.21, 57251.7.251, 57251.7.529, 
57251.7.530, 57251.8.514, 57251.9.587, 57251.9.583, 
57251.9.261, 57251.9.585, 57251.22.547, 57251.9.253, 
57251.22.14, 57251.22.22, 57251.22.20, 57251.22.21, 
57251.22.32, 57251.22.31, 57251.22.9, 57251.22.545, 
57251.22.30, 57251.22.222, 57251.22.29; за с. Про-
фесор Иширково, община Силистра – 58699.1.44, 
58699.1.776, 58699.1.778, 58699.1.775, 58699.1.766, 
58699.1.769, 58699.1.752, 58699.1.754, 58699.1.714, 
58699.1.715, 58699.1.46, 58699.1.694, 58699.1.11, 
58699.1.689, 58699.1.690, 58699.1.51, 58699.1.677, 
58699.1.679, 58699.1.678, 58699.1.671, 58699.1.672, 
58699.1.674, 58699.1.773, 58699.1.669, 58699.1.670, 
58699.1.12, 58699.1.52, 58699.1.58, 58699.1.668, 
58699.1.108, 58699.1.109, 58699.1.612, 58699.1.613, 
58699.1.614, 58699.1.607, 58699.1.608, 58699.1.609, 
58699.1.610, 58699.1.611, 58699.1.100, 58699.1.200, 
58699.1.279, 58699.1.10, 58699.1.400, 58699.1.500, 
58699.1.89, 58699.1.280, 58699.1.621, 58699.1.619, 
58699.1.620, 58699.1.617, 58699.1.618, 58699.1.616, 
58699.1.652, 58699.1.64, 58699.1.654, 58699.1.651, 
58699.1.653, 58699.1.647, 58699.1.658, 58699.1.646, 
58699.1.643, 58699.1.644, 58699.1.659, 58699.70.183, 
58699.70.184, 58699.70.473, 58699.70.185, 58699.70.65, 
58699.70.66, 58699.1.717, 58699.1.732, 58699.1.718, 
58699.1.719, 58699.1.720, 58699.1.547, 58699.1.721, 
58699.1.722, 58699.1.723, 58699.1.258, 58699.1.724, 
58699.1.725, 58699.1.726, 58699.1.730, 58699.1.731, 
58699.1.735, 58699.1.734, 58699.1.742, 58699.1.741, 
58699.1.777, 58699.1.818, 58699.1.817, 58699.1.815, 
58699.1.816, 58699.1.5, 58699.1.812, 58699.1.271, 
58699.1.802, 58699.1.101, 58699.1.102, 58699.1.604, 
58699.1.605, 58699.1.6, 58699.1.738, 58699.1.739, 
58699.1.740, 58699.1.645, 58699.1.65, 58699.1.662, 
58699.1.664, 58699.1.105, 58699.1.680, 58699.1.600, 
58699.1.693, 58699.1.696, 58699.1.699, 58699.1.700, 
58699.1.701, 58699.1.702, 58699.1.703, 58699.1.707, 
58699.1.709, 58699.1.878, 58699.1.710, 58699.1.711, 
58699.1.713, 58699.1.753, 58699.1.727, 58699.1.728, 
58699.1.729, 58699.1.814, 58699.1.896, 58699.1.606; 
за с. Смилец, община Силистра – 67526.16.370, 
67526.16.373, 67526.16.374, 67526.16.80, 67526.16.81, 
67526.16.369, 67526.16.368, 67526.16.34, 67526.18.950, 
67526.18.951, 67526.18.952, 67526.18.953, 67526.18.29, 
6752 6 .18 .9 41 ,  6752 6 .18 .9 42 ,  6752 6 .18 .9 4 0 , 
67526.18.938, 67526.18.939, 67526.18.995, 67526.18.993, 

67526.18.994, 67526.18.11, 67526.19.992, 67526.19.17, 
67526.56.364, 67526.56.3, 67526.56.103, 67526.56.338, 
67526.56.80, 67526.56.81, 67526.56.988, 67526.56.989, 
67526.56.10, 67526.56.107, 67526.56.108, 67526.56.106, 
67526.56.110, 67526.56.111, 67526.56.112, 67526.56.113, 
67526.56.115, 67526.56.116, 67526.21.1, 67526.22.23, 
67526.889.263, 67526.889.264, 67526.889.258 , 
67526.889.261, 67526.889.262 , 67526.889.255, 
67526.889.256, 67526.889.257, 67526.29.64, 67526.29.3, 
67526.30.210, 67526.30.208, 67526.30.270, 67526.889.1, 
67526.30.172, 67526.30.5, 67526.31.270, 67526.32.162, 
67526.32.165, 67526.32.6, 67526.32.36, 67526.32.5, 
67526.32.2, 67526.32.40, 67526.41.48, 67526.29.317, 
67526.29.318 , 67526.29.319, 67526.29.320; за 
с. Сребърна, община Силистра – 68299.206.408, 
68299.100.1, 68299.35.407, 68299.208.3, 68299.208.1, 
68299.208.406 , 68299.208.405, 68299.100.193, 
68299.10 0 .65, 68299.10 0 .622 , 68299.10 0 .623, 
68299.5.650, 68299.5.685, 68299.5.682, 68299.5.683, 
68299.5.681, 68299.5.680, 68299.5.686, 68299.100.539, 
68299.100.540 , 68299.100.155, 68299.100.500 , 
68299.100.502 , 68299.100.490 , 68299.100.491, 
68299.100.999, 68299.100.483, 68299.100.432. Про-
ектите за изменение се намират в Службата по 
геодезия, картография и кадастър – Силистра. 
В 14-дневен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересованите лица могат да 
се запознаят с проектите и да изразят писмено 
становище с представяне на доказателства.
5549

36в. – Агенцията  по  геодезия,  картогра-
фия  и  кадастър  на основание чл. 51, ал. 4 
ЗКИР съобщава, че започва производство по 
изменение на кадастралната карта и кадас-
тралните регистри за отстраняване на явна 
фактическа грешка въз основа на проекти, 
изработени от правоспособно лице по ЗКИР. 
Изменението засяга поземлени имоти с иден-
тификатори: за с. Срацимирово, община Гра-
мада – 68268.120.10, 68268.180.13, 68268.240.210, 
68268.250.3, 68268.250.11, 68268.250.154, 68268.300.9, 
6 82 68 . 3 0 0 .19,  6 82 68 . 3 0 0 . 22 ,  6 82 68 . 3 0 0 . 2 3 , 
68268.330.207, 68268.340.125, 68268.340.128, 
68268.402.8, 68268.410.11, 68268.410.12, 68268.410.14, 
68268.120.199, 68268.120.200, 68268.240.174; за 
с. Тошевци, община Грамада – 72919.67.307, 
7 2919. 8 4 . 2 49,  7 2919. 8 4 . 2 52 ,  7 2919. 8 6 . 2 63 , 
72919.89.237, 72919.89.238, 72919.89.242, 72919.98.220, 
72919.120.312, 72919.152.205, 72919.68.7, 72919.68.8, 
72919.68.11, 72919.68.12, 72919.68.13, 72919.68.14, 
72919.68.15, 72919.68.16, 72919.68.17, 72919.68.381, 
72919.68.382, 72919.84.27, 72919.84.28, 72919.84.29, 
72919.120.200 , 72919.120.201, 72919.120.203, 
72919.151.1, 72919.151.2; за с. Големаново, общи-
на Кула – 15415.109.1, 15415.109.303, 15415.177.1, 
15415.62.114, 15415.62.12, 15415.62.13, 15415.62.15, 
15415.72.111, 15415.79.232, 15415.79.8, 15415.80.51, 
15415.171.74, 15415.108.26; за с. Старопати-
ца, община Кула – 69002.100.11, 69002.117.504, 
69002.117.1, 69002.117.497, 69002.119.3, 69002.119.12, 
69002.121.1, 69002.123.76, 69002.125.1, 69002.92.79, 
69002.92.2, 69002.92.3, 69002.96.372, 69002.96.374, 
69002.97.1, 69002.97.358, 69002.98.1, 69002.98.378, 
69002.99.1, 69002.100.5, 69002.100.3, 69002.100.2, 
69002.92.847, 69002.92.1, 69002.119.4, 69002.120.456, 
69002.336.3, 69002.336.2, 69002.337.22, 69002.337.21, 
69002.337.20, 69002.337.25, 69002.337.18, 69002.337.17, 
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69002.337.16, 69002.337.5, 69002.337.4, 69002.337.1, 
69002.337.2, 69002.337.7. Проектите за изменение 
се намират в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Видин. В 14-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ заинтересова-
ните лица могат да се запознаят с проектите и 
да изразят писмено становище с представяне на 
доказателства.
5550

36а. – Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1 и 
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната 
карта и кадастралните регистри на недвижимите 
имоти за урбанизираните територии в землищата 
на с. Срацимирово, с. Тошевци, община Грамада, 
с. Големаново, с. Старопатица, община Кула, 
които са в службата по геодезия, картография 
и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения по тях 
пред Службата по геодезия, картография и ка-
дастър – Видин.
5548

36. – Службата  по  геодезия,  картография и 
кадастър – Силистра, на основание чл. 46, ал. 1 
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната 
карта и кадастралните регистри на недвижимите 
имоти на урбанизираните територии в земли-
щата на с. Ветрен, с. Полковник Ламбриново, 
с. Професор Иширково, с. Смилец и с. Сребър-
на, община Силистра, които са в службата по 
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения по тях пред Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Силистра.
5547

4. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава за Решение № 563 по про-
токол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС за поправка 
на очевидна фактическа грешка в Решение № 254 
по протокол № 17 от 31.05.2012 г. на СОС, с което 
е одобрен проект за ПУП – план за регулация и 
режим на застрояване за преструктуриране на 
м. НПЗ „Хладилника – Витоша“ – части север 
и юг, район „Лозенец“, като за кв. 1, т. 4.1 думи-
те: „УПИ IV – „за специални нужди“, се четат: 
„УПИ V – „за специални нужди“. Решението е 
неразделна част от Решение № 254 по протокол 
№ 17 от 31.05.2012 г. на СОС. Решението може да 
бъде обжалвано по реда на АПК пред Админи-
стративния съд – София-град, в 14-дневен срок от 
съобщаването му. Жалбите се подават в Район 
„Лозенец“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от дирекция „Правно-норма-
тивно обслужване“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.
5494

4. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 56, ал. 1 от АПК 
съобщава, че с Решение № 569 по протокол № 60 от 
21.07.2022 г. на СОС се прекратява производството 
по одобряване на проект за план за регулация 
в м. Ж.к. Овча купел 2, район „Овча купел“, в 
частта му относно проектен УПИ IV-122, 154 – „за 
озеленяване, спорт и фитнес клуб“, в кв. 1, който 
е изключен от обхвата на одобряване по т. 1.1 от 
Решение № 237 по протокол № 38 от 16.04.2009 г. 
на СОС. Настоящото решение представлява 

неразделна част от Решение № 237 по протокол 
№ 38 от 16.04.2009 г. на СОС. Решението може да 
бъде обжалвано по реда на глава десета, раздел 
IV от АПК пред Административния съд – Со-
фия-град, в 14-дневен срок от съобщаването му. 
Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5559

14. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на плана за регулация на УПИ ХVІІ-
386 – „за жилищно строителство“, от кв. 38 за 
създаване на нови УПИ ХVІІ-386 – „за жилищно 
строителство“, от нов кв. 38а, нов УПИ VІІ-
386 – „за жилищно строителство“, от нов кв. 38 
и отваряне на нова улица по о.т. 306 – о.т. 306а 
(нова) от плана на с. Локорско, който е изложен 
в Район „Нови Искър“ – СО. Заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения и 
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“ чрез Район 
„Нови Искър“ – СО.
5496

17. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 565 
по протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС се 
одобряват: 1. изменение на плана за улична ре-
гулация  –  заличаване на улица от о.т. 331-о.т. 
332, продължаване на задънена улица от о.т. 333 
до о.т. 334 (нова), изменение на профила на ул. 
Патриарх Герман от о.т. 33 до о.т. 334 (нова) пред 
новообразувания УПИ VI-13 – „за общ. обсл., 
ЖС, шоурум, автосервиз, ПГ“, кв. 49б, м. С. Гер-
ман, район „Панчарево“; 2. план за регулация за 
урегулиране на поземлен имот с идентификатор 
14831.6530.13 по КККР на с. Герман за създаване 
на нов УПИ VI-13 – „за общ. обсл., ЖС, шоурум, 
автосервиз, ПГ“, кв. 49б, м. С. Герман, район 
„Панчарево“; 3. план за застрояване на УПИ 
VI-13 – „за общ. обсл., ЖС, шоурум, автосервиз, 
ПГ“, кв. 49б, м. С. Герман, район „Панчарево“.  
Проектите са изложени в Район „Панчарево“. 
Решението е публикувано на интернет страницата 
на Столичната община – Направление „Архи-
тектура и градоустройство“ (https://nag.sofia.bg/). 
Решението може да бъде обжалвано по реда на 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – 
София-град, в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район 
„Панчарево“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от дирекция „Правно-норма-
тивно обслужване“ на Направление „Архитектура 
и градоустройство“ на Столичната община.
5557

18. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 561 по 
протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС е одобрен 
проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване на поземлени имоти 
с идентификатори 57011.5534.2 и 57011.5534.3 от 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Подгумер, район „Нови Искър“, за създа-
ване на нови урегулирани поземлени имоти ІІІ 
и V от кв. 34а, м. С. Подгумер, и нови улици 
по о.т. 44г – о.т. 44д – о.т. 44е – о.т. 28а и по о.т. 
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28а – о.т. 28б, който е изложен в Район „Нови 
Искър“. Решението може да бъде обжалвано по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Администра-
тивния съд – София-град, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите 
се подават в Район „Нови Искър“ и се изпра-
щат в Административния съд – София-град, от 
отдел „Правно-нормативно обслужване“ на На-
правление „Архитектура и градоустройство“ на 
Столичната община.
5568

20. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 570 
по протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС се 
одобряват: 1. проект за изменение на плана за 
улична регулация от о.т. 201 до о.т. 209 на южния 
локал на м. Околовръстен път и на улица от о.т. 
204 до о.т. 205а по плана на м. Орлова круша и 
план за улична регулация за създаване на нова 
улица о.т. 202а (нова) – о.т. 202б (нова) – о.т. 202в 
(нова) – о.т. 204б (нова) до о.т. 204а (нова); 2. 
проект за план за регулация за урегулиране на 
ПИ с идентификатори 14831.6532.11 и 14831.6532.12 
по КККР на с. Герман и създаване на нов УПИ 
І-11, 12 – „за логистика и офиси“, нов кв. 70, 
м. Орлова круша, район „Панчарево“; 3. проект 
за план за застрояване на нов УПИ І-11, 12 – „за 
логистика и офиси“, нов кв. 70, м. Орлова круша, 
район „Панчарево“, при съобразяване на серви-
тут на ВЕЛ 220 kV; 4. план-схеми за мрежите и 
съоръженията на техническата инфраструктура 
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по части „Водоснабдя-
ване и канализация“ и „Вертикално планиране“ 
в обхвата на проекта. Проектите са изложени в 
Район „Панчарево“. Решението е публикувано на 
интернет страницата на Столичната община – На-
правление „Архитектура и градоустройство“ 
(https://nag.sofia.bg/). Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Панчарево“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5571

23. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 573 по 
протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС e одобрен 
проект за изменение на план за улична регу-
лация между о.т. 11е и о.т. 11к, м. В.з. Спирка 
Иваняне – м. Бели брег и план за регулация и 
застрояване в обхвата на ПИ с идентификатор 
32216.2315.53 и част от ПИ с идентификатори 
32216.2315.51 и 32216.2315.54 за създаване на УПИ 
I-51 – „за ЖС“, УПИ II-53 – „за ЖС“, и УПИ 
III-54 – „за ЖС“, кв. 30 (нов), и план за улична 
регулация за създаване на задънена улица от о.т. 
400 (нова) – о.т. 401 (нова) – о.т. 402 (нова) до о.т. 
403 (нова), м. В.з. Спирка Иваняне – м. Бели брег, 
район „Банкя“, заедно с план-схема по чл. 108, 
ал. 2 от ЗУТ по част „Водоснабдяване“. Решението 
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Банкя“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 

Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5497

24. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава за Решение № 568 по 
протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС за по-
правка на очевидна фактическа грешка, като 
навсякъде в текстовата част на Решение № 364 
по протокол № 69 от 8.07.2010 г. на СОС думите: 
„УПИ ХХVІІ-2167“, се четат: „УПИ ХХVІІ-2161“, 
и думите: „УПИ ХХІХ-2167“, се четат: „УПИ 
ХХІХ-2162“. Решението е неразделна част от 
Решение № 364 по протокол № 69 от 8.07.2010 г. 
на СОС. Решението може да бъде обжалвано по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Администра-
тивния съд – София-град, в 14-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите 
се подават в Район „Връбница“ и се изпращат 
в Административния съд – София-град, от ди-
рекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5495

25. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 575 по 
протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС e одобрен 
проект за изменение на план за улична регулация 
в участъка между о.т. 627в през о.т. 627а до о.т. 
686 с разширяване на тротоара и свързаното с 
това изменение на УПИ I – „за парк“, в кв. 84, 
м. Гр. Банкя, район „Банкя“. Решението може 
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от 
ЗУТ пред Административния съд – София-град, 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Жалбите се подават в Район „Банкя“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5500

25. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 562 
по протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС се 
одобряват: 1. проект за план за регулация за 
поземлен имот с идентификатор 14831.6505.96 
по КККР на с. Герман за създаване на нов УПИ 
I-96 – „за ЖС“, кв. 46в, м. С. Герман, район 
„Панчарево“, и план за улична регулация от 
о.т. 213, о.т. 213а (нова) до о.т. 213б (нова); 2. про-
ект за план за застрояване на нов УПИ I-96 – „за 
ЖС“, кв. 46в, м. С. Герман, район „Панчарево“. 
Проектите са изложени в Район „Панчарево“. 
Решението е публикувано на интернет стра-
ницата на Столичната община – Направление 
„Архитектура и градоустройство“ (https://nag.
sofia.bg/). Решението може да бъде обжалвано 
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Админи-
стративния съд – София-град, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите 
се подават в Район „Панчарево“ и се изпращат 
в Административния съд – София-град, от ди-
рекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5556

46. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 577 
на СОС по протокол № 60 от 21.07.2022 г. е 
одобрен подробен устройствен план – план за 
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регулация и застрояване и придружаващите го 
план-схеми по смисъла на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ 
на новосъздаден УПИ І – „за гробищен парк“, 
от нов кв. 23а; изменение на плана за улична 
регулация по о.т. 148 – о.т. 154 и свързаното с 
това изменение на регулационни линии за УПИ 
І-391 от кв. 23; план за улична регулация на нови 
улици по о.т. 148 – о.т. 148а – о.т. 148б – о.т. 154; 
за нова улица по о.т. 154 – о.т. 154а; за нова ули-
ца по о.т. 154а – о.т. 154б и за нова улица по о.т. 
154а – о.т. 154в – о.т. 154г по плана на с. Балша, 
район „Нови Искър“ – СО, който е изложен в 
Район „Нови Искър“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Нови Искър“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5570

49. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 576 по 
протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС e одобрен 
проект за изменение на план за регулация на м. В.з. 
Банкя и м. Гр. Банкя в обхват: ул. Средна гора от 
о.т. 622а до о.т. 198 и прилежащите є урегулирани 
поземлени имоти: УПИ ХІ – „за озеленяване и 
трафопост“, УПИ ХІІ-1518, УПИ І – „за санатори-
ални сгради на СОНС“, и УПИ ІІ – 2010, кв. 150; 
УПИ ХХ – „за лесопарк“, кв. 119, м. Гр. Банкя; 
УПИ ХXІV-69 – „за учебен център“, УПИ ХVІІ-
1337, УПИ ХVІІІ-1339, УПИ ХІХ-1340, УПИ 
ХХ-1342, 1559, УПИ І-1345, УПИ ІІ-1347, кв. 15, 
заличава се УПИ ХХV – „ТП“, кв. 15, м. В.з. 
Банкя и ул. Рила от о.т. 620а при кръстовището 
с ул. Средна гора до о.т. 217б и прилежащите є 
урегулирани поземлени имоти: УПИ ХХХ-67, 
УПИ ХХХVІ – „за лесопарк“, кв. 119, м. Гр. 
Банкя, УПИ ХХІІІ-1535, кв. 15, м. В.з. Банкя, 
район „Банкя“. Решението може да бъде об-
жалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Банкя“ и се изпра-
щат в Административния съд – София-град, от 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5498

50. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 564 по про-
токол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС е одобрен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – проект за 
изменение на план за регулация (ИПР) – план-
извадка на м. Ж.к. Овча купел 1, кв. 114, като 
от УПИ VІ – „за обществено жилищно строи-
телство и озеленяване“, VІІ – „за обществено 
жилищно строителство“, и кв. 113а, УПИ І – „за 
културен център“, се създава нов кв. 114 с нови 
УПИ VІ – „за ОЖС и озел.“, УПИ VІІ – „за 
ОЖС и траф.“, УПИ ХІV-9424, 9426 – „за ЖС“, 
УПИ ХV – „за озеленяване“, УПИ ХVІ-9423 – „за 
ЖС“, УПИ ХVІІ-17 – „за ЖС“, УПИ ХVІІІ-14 
– „за ЖС“; създава се задънена улица от нова 
о.т. 111в до нова о.т. 166б, изменя се улица от о.т. 
72 до нова о.т. 111д и от нова о.т. 166а до о.т. 167, 
отпада улица от о.т. 74 – о.т. 165 – о.т. 166 до о.т. 

167 и от о.т. 72а до о.т. 165; изменение на план 
за застрояване (ИПЗ) – план-извадка с предвиж-
дане на ново застрояване в нови УПИ VІІ – „за 
ОЖС и траф.“, УПИ ХІV-9424, 9426 – „за ЖС“, 
УПИ ХVІ-9423 – „за ЖС“, УПИ ХVІІ-17 – „за 
ЖС“, и УПИ ХVІІІ-14 – „за ЖС“, кв. 114, м. Ж.к. 
Овча купел 1, който е изложен в Район „Овча 
купел“. Решението може да бъде обжалвано по 
реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Администра-
тивния съд – София-град, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите 
се подават в Район „Овча купел“ и се изпра-
щат в Административния съд – София-град, от 
дирекция „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5569

85. – Столичната община на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 560 по 
протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС e одобрен 
проект за изменение на план за регулация на 
улица от о.т. 311а до о.т. 32н (ул. Св. св. Кирил и 
Методий) и УПИ XXXII-528, XXXI-382, XXX-649, 
562, XXIX-648, 562, XXVIII-461, 562, XXVII-477, 
XXVI-668, XXII-628, XXI-421, XX-421, XIX-421 и 
XVIII-420, 421 – „за училище и жил. строител-
ство“, от нов кв. 35, м. С. Иваняне – разшире-
ние – изток, район „Банкя“, и план за регулация 
и застрояване (ПРЗ) на м. С. Иваняне – разшире-
ние – изток, район „Банкя“, изработен по реда на 
чл. 16 от ЗУТ, заедно с план-схеми на техническа 
инфраструктура по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по части 
„Електроснабдяване“, „Водоснабдяване и кана-
лизация“ и идеен нивелетен проект. Прекратява 
производството по одобряване на плана за регу-
лация и застрояване в обхвата на УПИ XVII-75, 
УПИ XXV-647 и УПИ XXXIII-682, кв. 35 от м. С. 
Иваняне – разширение – изток, район „Банкя“ 
(ПИ с идентификатори 32216.2291.2867, 32216.2364.2 
и 32216.2291.682), допуснато със Заповед № РД-
09-50-1398 от 16.08.2010 г. на главния архитект на 
СО. Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в 
Район „Банкя“ и се изпращат в Административния 
съд – София-град, от дирекция „Правно-норматив-
но обслужване“ на Направление „Архитектура и 
градоустройство“ на Столичната община.
5499

184. – Столичната  община на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение на 
СОС № 578 по протокол № 60 от 21.07.2022 г. е 
одобрен проект за: 1. изменение на план за регу-
лация на ул. Михаил Греков от о.т. 625б (нова) до 
о.т. 43, заличаване на старо трасе на ул. Михаил 
Греков между о.т. 43 и о.т. 46, като се създава 
нов кв. 5а, нов УПИ І – „за озеленяване“; заличава 
се о.т. 46; преномерират се о.т. 50 и о.т. 47 в о.т. 
131 и о.т. 622з; изменя се улица между о.т. 622з 
(нова) през о.т. 622ж (нова) до о.т. 622е (нова); 
одобрява се ново трасе на ул. Михаил Греков 
между нови о.т. 622е – о.т. 622д – о.т. 622г – о.т. 
622в до о.т. 622б; създава се нова улица мeжду о.т. 
43 – о.т. 43а до о.т. 622г; промяна на улично-ре-
гулационната линия на УПИ II – „за комплексна 
ремонтно-строителна база“, от кв. 5 в посочения 
обхват с черна пунктирна линия по червените, 
сините, зелените и кафявите линии, цифри, бук-



БРОЙ 68  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  41   

ви, текст и зачертавания, съгласно приложения 
проект; 2. план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ по 
части: „Газоснабдяване“; „Електроснабдяване“; 
„Електронни съобщителни мрежи“; „план за 
вертикално планиране“; ПТКП – пътнотранс-
портно-комуникационен проект с организация 
на движението. След влизане в сила на адми-
нистративния акт в информационната система 
на кадастралните и регулационните планове на 
Столичната община се отразява графичната част 
на ПУП в одобрения обхват. Разрешенията за 
строеж се издават след провеждане на процеду-
ри по ЗОЗЗ. Решението и одобреният проект на 
ПУП се публикуват на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание 
чл. 129, ал. 5 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 обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Младост“ и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5501

186. – Столичната  община на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
на СОС № 579 по протокол № 60 от 21.07.2022 г. 
е одобрен проект за: 1. план за регулация по 
чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ с урегулиране на по-
землените имоти по реда на чл. 16 от ЗУТ за 
м. Ж.к. Горубляне 2, НПЗ „Изток“ – подзона 
„Горубляне“, ж.к. Горубляне 3, част от м. Кв. 
Горубляне, район „Младост“ – СО, в граници: от 
юг: действаща регулационна граница на локално 
платно на Околовръстен път – южна дъга, меж-
ду о.т. 257-о.т. 47; в западна посока: ул. Михаил 
Греков в посочения обхват с черна пунктирна 
линия по червените и сините линии, цифри, 
букви и текст и по зелените и кафявите линии, 
цифри и букви съгласно приложения проект, без 
имотите по т. 4 и без зачертаванията със зелен 
и кафяв цвят на регулационните им граници; 
2. план за застрояване по чл. 110, ал. 1, т. 1 от 
ЗУТ за урегулираните поземлени имоти по реда 
на чл. 16 от ЗУТ за м. Ж.к. Горубляне 2, НПЗ 
„Изток“ – подзона „Горубляне“, ж.к. Горубляне 3, 
част от м. Кв. Горубляне, р-н „Младост“ – СО, в 
граници: от юг: действаща регулационна граница 
на локално платно на Околовръстен път – южна 
дъга, между о.т. 257-о.т. 47; в западна посока: 
ул. Михаил Греков в посочения обхват с черна 
пунктирна линия съгласно приложения проект, без 
имотите по т. 4; 3. план-схеми по чл. 108, ал. 2 от 
ЗУТ по части: „Водоснабдяване и канализация“; 
„Електроснабдяване“; „Електронни съобщителни 
мрежи“; „Корекция на река – технологична“; 
ПТКП – пътнотранспортно-комуникационен 
проект с организация на движението; идеен 
нивелетен проект; паркоустройствен проект; 4. 
прекратява производството по одобряване на 
плана за регулация и застрояване за кв. 5: УПИ 
VI-3138 „за офиси и склад“; УПИ VII-3139 „за 
офиси и склад“; УПИ VIII-3140 „за офиси и склад“; 
за кв. 103: УПИ III-2396 „за бензиностанция, газ-
станция, ръчна автомивка, сервиз и кафе“; УПИ 
IV-3666 „за строително производство, склад, офис 
и обслужване“; за кв. 132: УПИ IV-1010 „за жс“, 

както и за поземлени имоти с идентификатори 
68134.4093.2639, 68134.4093.3072 и 68134.4093.2613, 
които са обозначени в плана за регулация със сив 
цвят, а в плана за застрояване – с черен щрих. 
Въз основа на одобрения план за застрояване 
не може да се издава виза за проектиране, да се 
одобрява или съгласува инвестиционен проект и 
да се издава разрешение за строеж с допускане на 
намалени разстояния към съседни имоти и/или 
сгради, включително през улица. След влизане в 
сила на административния акт в информацион-
ната система на кадастралните и регулационните 
планове на Столичната община да се отрази 
графичната част на ПУП в одобрения обхват. Раз-
решенията за строеж се издават след провеждане 
на процедури по ЗОЗЗ. На основание чл. 16, ал. 6, 
изр. 1 от ЗУТ собствениците на поземлени имоти 
в обхвата на ПРЗ по чл. 16 от ЗУТ придобиват 
собствеността върху новообразуваните с плана 
урегулирани поземлени имоти, а общината при-
добива собствеността върху отстъпените є части 
по ал. 1 от датата на влизане в сила на плана. За 
придобиването на собствеността на всеки отделен 
урегулиран поземлен имот кметът на общината 
или упълномощено от него лице издава заповед 
с точно индивидуализиране на имота. Решението 
и одобреният проект на подробен устройствен 
план се публикуват на интернет страницата на 
Столичната община – Направление „Архитектура 
и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание 
чл. 129, ал. 5 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 обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Младост“ и се из-
пращат в Административния съд – София-град, 
от дирекция „Правно-нормативно обслужване“ 
на Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община. 
5502

625. – Столичната  община  на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 559 по протокол № 60 от 21.07.2022 г. на СОС 
е одобрен проект за подробен устройствен план 
в Район „Овча купел“, м. Кв. Горна баня – из-
менение на план за регулация (ИПР) на УПИ 
І – „за озеленяване, пазар u КОО“, от кв. 4 за 
промяна на предназначението му в нов УПИ 
І – „озеленяване“, кв. 4, по имотните граници на 
ПИ с идентификатор 68134.4331.401 с изключение 
на скосяване на ъгъла на УПИ при о.т. 216 и 
сервитут на съществуващ канал и изменение на 
плана за застрояване (ИПЗ), като се предвижда 
да отпадне надземното строителство в нов УПИ 
І – „за озеленяване“, от кв. 4 в м. Кв. Горна баня, 
район „Овча купел“. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – София-град, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“. 
Жалбите се подават в Район „Овча купел“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на 
Направление „Архитектура и градоустройство“ 
на Столичната община.
5558

8. – Община  Берковица,  отдел „СУТ“, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че във връзка с изготвен 
технически проект за обект: Пречиствателна стан-
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ция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Берковица, 
разположена в ПИ 03928.52.43 и ПИ 03928.52.54 
по КК и КР на гр. Берковица, м. Калешница, 
е изработен и изложен за проучване проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) на трасетата на довеждащ колектор 
до пречиствателна станция за отпадни води 
(ПСОВ), колектор за пречистени води, колектор 
за атмосферни води и доизграждане на главен 
колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да разгледат проекта 
в стая 112 на общинската администрация и да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания до ОбА – Берковица.
5576

10. – Община Берковица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че във връзка с изготвен технически проект за 
обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни 
води (ПСОВ) на гр. Берковица, разположена в 
ПИ 03928.52.43 и ПИ 03928.52.54 по КК и КР 
на гр. Берковица, м. Калешница“, е изработен 
и изложен за проучване подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на довеж-
даща инфраструктура и приложени план-схеми за 
довеждащ път, външен захранващ водопровод и 
външно ел. захранване. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да разгледат проекта в стая № 112 на общината и 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания до ОбА – Берковица.
5580

1. – Община  Велико  Търново  на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – план за 
регулация (ПУП – ПР) за изменение на ПУП 
на гр. Килифарево, община Велико Търново, в 
обхвата на УПИ ІІ-653, УПИ ІІІ-654а, УПИ ІV-
651 и УПИ VI-650 от кв. 58 и УПИ І-646а, УПИ 
VI-644, УПИ VII-647, УПИ VІІІ-647 и УПИ ІХ-
646,  кв. 58а, и улици с о.т. 222-231а-231-325 и о.т. 
231-230-229-228, с цел поставяне на вътрешните 
регулационни линии на урегулираните поземлени 
имоти в обхвата на разработката в съответствие 
с имотните граници на поземлените имоти по 
КККР на гр. Килифарево, при което се закри-
ват части от улици с о.т. 222-231a-231-325 и о.т. 
231-230-229-228 и се проектира нова улица с о.т. 
222а-222б-222в-230а-230 по границите на същест-
вуваща задънена улица, към която се придават 
части от ПИ с идентификатори 36837.501.646 и 
36837.501.652 по КККР на гр. Килифарево, за да 
се осигури минималната ширина 3,5 м; образува 
се нов УПИ VІІІ-652, кв. 58 по ПУП на гр. Ки-
лифарево за ПИ с идентификатор 36837.501.652 
по КККР на гр. Килифарево, а УПИ VI-644, 
УПИ VІІ-647 и УПИ VІІІ-647 от кв. 58а по ПУП 
на гр. Килифарево стават съответно УПИ ХІ-
644, УПИ Х-50 и УПИ ІХ-49, кв. 58 по ПУП на 
гр. Килифарево. Проектът е изложен в стая № 11 
на кметство Килифарево. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
5555

11. – Община Велико Търново на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 1057 по протокол № 43 от 28.07.2022 г. на 
Общинския съвет – Велико Търново, е одобрен 
проект за подробен устройствен план – парцела-
рен план (ПУП – ПП) за трасе на линеен обект 
на техническата инфраструктура – подземен 
кабел 20 kV за външно електрозахранване на 
ППС 4709, разположена в ПИ с идентификатор 
10447.520.461, м. Козлуджа, гр. Велико Търново. 
Трасето започва от съществуващ стълб 20 kV в 
ПИ с идентификатор 10447.520.3908 – земеделска 
територия, НТП „друг вид трайно насаждение“, 
по КККР на гр. Велико Търново, преминава през 
ПИ с идентификатор 10447.520.1347 – земеделска 
територия, НТП „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“, по КККР на гр. Велико Тър-
ново, след това продължава в южна посока през 
ПИ с идентификатор 10447.520.34 – земеделска 
територия, НТП „за селскостопански, горски, 
ведомствен път“, по КККР на гр. Велико Търново, 
и завършва до проектен трафопост в ПИ с иден-
тификатор 10447.520.461 – земеделска територия, 
НТП „друг вид трайно насаждение“, по КККР на 
гр. Велико Търново, където ще бъде разположе-
на и ППС 4709. Дължината на трасето е 252 м, 
предвиден е сервитут с широчина 1 м от всяка 
страна на кабелната линия. Задължава се фирма 
„Цетин България“ – ЕАД, да възстанови трайни-
те настилки до един месец след извършване на 
изкопните работи. На основание чл. 215 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Общинския съвет – Велико Търново, пред 
Административния съд – Велико Търново.
5506

62. – Община Куклен на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за обект: „ПУП – парцеларен план 
за транспортен достъп до имот 10.185 за смяна 
предназначението на земеделска земя в землище-
то на гр. Куклен, м. Михов орех, ЕКАТТЕ 40467, 
община Куклен, област Пловдив“. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“.
5507

45. – Община Кюстендил на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че с 
Решение № 815 по протокол № 35 от 28.07.2022 г. 
на Общинския съвет  –  Кюстендил, е одобрен 
проект за подробен устройствен план – парце-
ларен план (ПУП – ПП) за трасе на подземна 
кабелна линия СрН и прилежащия сервитут за 
захранване на помпа за напояване на поземлени 
имоти с идентификатори 41112.11.46 и 41112.11.47, 
м. Модро поле, землище гр. Кюстендил, от 
КККР на гр. Кюстендил. Трасето започва от 
нов стоманенорешетъчен стълб, който ще се 
монтира в оста на въздушен електропровод 
20 kV „Драговищица“, преминава през ПИ 
41112.11.42 – полски път (общинска собственост), 
и достига до проектен трансформаторен пост в 
ПИ 41112.11.46 по КККР. Възложител на проекта 
е „Мак Фреш Фрутс“ – ООД, с управител Иван 
Кънев Стаменков. На основание чл. 215, ал. 4 от 
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ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред 
Административния съд – Кюстендил.
5584

58. – Община Кюстендил на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ обявява на всички заинтересувани 
лица, че е изработен проект за подробен устрой-
ствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за 
определяне на трасе на въздушна електропроводна 
линия НН в м. Влахов дол, землище на Горна 
Брестница, община Кюстендил, започващо от 
съществуващ стълб, разположен в ПИ 16141.103.131 
по КККР (територия на транспорта), преминава-
що прeз ПИ 16141.103.131, ПИ 16141.102.209 и ПИ 
16141.102.302 по КККР и достигащо до проектен 
стълб № 21. Проектът е изложен за разглеждане в 
сградата на Община Кюстендил, ет. 1, стая № 19. 
Възложител на проекта е „ЕРМ Запад“ – АД. 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 
за ПУП – ПП до общинската администрация.
5561

84. – Община Петрич на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 909 по 
протокол № 28 от 30.06.2022 г. на Общинския 
съвет – Петрич, е одобрен ПУП – ПП за трасе на 
външно електрозахранване и сервитутите към него 
до УПИ І-55.98, с площ 1796 кв. м и отреждане 
за „Къщи за гости, барбекю и развлекателно-
атракционен комплекс“, имот с идентификатор 
35688.55.17 по КККР на с. Камена, м. Ваканица, 
община Петрич. Трасето на външното електро-
захранване и сервитутите към него преминават 
през части от имоти с идентификатори 35688.44.26 
с НТП – дере, общинска публична собственост, 
с площ 30 кв. м, 35688.44.27 с НТП – пасище, 
общинска публична собственост, с площ 53 кв. м, 
35688.44.37 с НТП – пасище, общинска публична 
собственост, с площ 26 кв. м, и 35688.55.162 с 
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен 
път, общинска публична собственост, с площ 
1947 кв. м по КККР за неурбанизираната терито-
рия на землище с. Камена съгласно ПУП – ПП 
и регистъра на засегнатите имоти, изработени от 
проектант с ППП с № 14106 на КИИП. На осно-
вание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Петрич пред 
Административния съд – Благоевград.
5566

1. – Община  Плевен  на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите 
собственици на поземлени имоти с идентифи-
катори 24935.28.9 и 24935.28.4 в землището на 
с. Дисевица и на заинтересованите собстве-
ници на поземлени имоти с идентификатори 
73674.204.108, 73674.204.22, 73674.204.2, 73674.204.3, 
73674.204.4, 73674.204.6, 73674.204.232, 73674.204.14, 
73674.7.40 и 73674.6.37 в землището на с. Търнене, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план на елементите на тех-
ническата инфраструктура за трасе на кабелна 
линия 20 kV и ЗРУ 20 kV/5000 kVА за захранване 
на „Фотоволтаичен парк с номинална генерира-
ща мощност 4,8 МW в поземлен имот с иден-
тификатор 24935.28.9, местност Търненски път 
в землището на с. Дисевица, община Плевен“. 

Проектът се намира в стая № 94 на общината и 
може да бъде прегледан от понеделник до петък 
от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администрация 
чрез Центъра за административно обслужване на 
гражданите – зала „Катя Попова“.
5514

5. – Община  „Родопи“,  област  Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ 
съобщава на заинтересуваните лица, че е внесен 
проект за подробен устройствен план – парце-
ларен план (ПУП – ПП) „Кабелна линия 20 kV 
за захранване на БКТП до 1х800 kVA в УПИ 
19.261 – промишлена, складова, търговска и об-
ществено-обслужваща дейност (ПИ 40004.19.261)“, 
за обект: „Външно кабелно ел. захранване 20 kV 
за „Преустройство по време на строителство на 
склад за метални изделия и заготовки и офиси“ 
в „Логистична складова база за промишлени 
стоки и хотелски комплекс“ с местонахождение 
УПИ 19.261 – промишлена, складова, търговска и 
обществено-обслужваща дейност, ПИ 40004.19.261, 
масив 19, м. Орта хан, землище с. Крумово, об-
щина „Родопи“. Проектното трасе преминава през 
поземлени имоти с идентификатори 40004.19.250 
и 40004.19.262 по кадастралната карта на земли-
ще с. Крумово, община „Родопи“. Дължината 
на трасето е 254,51 м съгласно приложените 
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите 
имоти и обяснителна записка, изработени от ли-
цензиран проектант. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица мо-
гат да се запознаят с предложения ПУП – ПП 
в сградата на Община „Родопи“ и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
5592

811. – Община Раднево нa основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани 
лица, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен 
план за обект: „Външно ел. присъединяване на 
фотоволтаична електрическа централа на земя 
с обща инсталирана мощност 330 kWp в УПИ 
XI-47, кв. 34 по плана на с. Константиновец, 
община Раднево, през имоти с идентификатори: 
поземлен имот 38340.24.52 по кадастралната кар-
та на землище с. Константиновец и поземлени 
имоти 44540.78.37, 44540.78.19 и 44540.78.42 по 
кадастралната карта на землище с. Любеново, 
община Раднево, област Стара Загора“. На осно-
вание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до Община Раднево.
5518

227. – Община Рудозем на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че с Решение № 373 от 12.08.2022 г. по протокол 
№ 43 на Общинския съвет – Рудозем, е одобрена 
устройствена план-схема за обект: „Реконструкция 
на част от съществуващ довеждащ водопровод 
извор „Мочура“ – с. Елховец – гр. Рудозем и 
прилежащите му съоръжения от съществуваща 



СТР.  44  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 68

разпределителна шахта спирателен кран (РШ СК) 
към НВ „Елховец“ до връзка със съществуващия 
водопровод о.т. 298 на ул. Георги Бенковски по 
плана на гр. Рудозем, община Рудозем“. На ос-
нование чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Рудозем пред 
Административния съд – Смолян.
5508

54. – Община  Сапарева  баня  на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересова-
ните страни, че е изработен проект за подробен 
устройствен план (ПУП) – парцеларен план 
(ПП) с допълнителен обхват поземлени имоти 
с идентификатори – № 65379.5.181, № 65379.6.32, 
№ 65379.6.48, № 65379.25.208, № 65379.25.313, 
№ 65379.25.405, № 65379.24.109 № 65379.24.110, 
№ 65379.24.198, № 65379.31.558, № 65379.31.566, 
по кадастралната карта на с. Сапарево, община 
Сапарева баня, за изграждане на обект: „Фото-
волтаична електроцентрала с индикативна мощ-
ност 100 MW“, разположена в поземлени имоти 
с идентификатори 39339.134.144 и 39339.134.145 по 
КККР на с. Крайници, община Дупница, област 
Кюстендил, и изграждане на присъединителни 
електропроводи 110 kV в териториалния обхват 
на землищата на с. Крайници, община Дупни-
ца, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, и 
с. Сапарево, община Сапарева баня, допълнени 
със Заповед № ОА-ДС-11-1 от 15.08.2022 г. на 
областния управител на област Кюстендил, със 
заявител „Белозем Солар Парк 3“ – ООД. Про-
ектът за ПУП – ПП е изложен в приемната на 
дирекция „Архитектура, градоустройство, кон-
трол по строителството и проекти“ при Община 
Сапарева баня – гр. Сапарева баня, ул. Германея 
№ 1, ет. 3. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да разгле-
дат проекта и ако имат основания, да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до кмета на община Сапарева баня.
5579

89. – Община Свиленград на основание чл. 25, 
ал. 4 от ЗОС съобщава на Павлинка Куртева 
Кудинева, Станимир Павлов Атанасов и Гроз-
данка Иванова Атанасова в качеството им на 
съсобственици на поземлен имот с идентификатор 
65677.603.114 и наследници на Димо Атанасов Ди-
мов, че е издадена Заповед № 856 от 15.06.2022 г. 
на кмета на община Свиленград за отчуждаване 
на ПИ с идентификатор 65677.603.114 по КККР 
на Свиленград, одобрени със Заповед № РД-18-
107 от 13.12.2016 г. на изпълнителния директор 
на АГКК, трайно предназначение на територия-
та – земеделска, НТП – нива, категория – пета, 
целият с площ 2730 кв. м (стар номер 603114), при 
съседи: 65677.603.1000, 65677.603.118, 65677.603.336, 
за изграждане на обект – публична общинска 
собственост, представляващ общински обект от 
първостепенно значение съгласно влязъл в сила 
ПУП – план за регулация и застрояване за раз-
ширение на гробищен парк с УПИ II, кв. (масив) 
605, и УПИ III, кв. (масив) 603, Свиленград, като 
съществуващият гробищен парк се урегулира в 
УПИ І, кв. (масив) 605, ведно с план-схема за 
вертикално планиране, одобрен с Решение № 914 
от 25.07.2018 г. на ОС – Свиленград, във връзка 
с открита процедура по реда на глава трета от 

Закона за общинската собственост за задоволява-
не на общински нужди, които не могат да бъдат 
задоволени по друг начин. Заповедта подлежи на 
обжалване пред Административния съд – Хаско-
во, в 14-дневен срок от обнародването на обяв-
лението в „Държавен вестник“. Обявлението e 
поставено на таблото за съобщения във входното 
фоайе, ет. 1 в сградата на Община Свиленград и е 
публикувано на интернет страницата на общината.
5493

70. – Община гр. Стамболийски на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за еле-
ментите на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за из-
граждане на обект: „Нов кабел 1 kV за външно ел. 
захранване на „Цех за производство на мебели“ 
в УПИ I-001026 – производствени дейности (ПИ 
34028.1.72) в местност Керезарк в землището на 
с. Йоаким Груево, община Стамболийски, област 
Пловдив“. Заинтересуваните лица могат да се 
запознаят със съдържанието на проекта в отдел 
УТ в Община Стамболийски и на основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
5509

67. – Община Стрелча на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е изработен проект за ПУП (подробен устрой-
ствен план) – ПП (парцеларен план) за трасе на 
подземен линеен обект на техническата инфра-
структура – ел. кабел НН/0,4 V от СБС № 1, 
извод № 2 от ТНН на ТП БКТП ТП-1 „Свобода“ 
КЛ/ВЛ „Смилец“, п/ст „Попинци“, намиращ се 
в поземлен имот с идентификатор 65807.20.151, 
захранващ ФЕЦ (фотоволтаична електроцентрала) 
30 kW в УПИ V-118, кв. 6 по плана на с. Свобода, 
община Стрелча. Проектът се намира в сградата 
на общинската администрация – Стрелча, пл. 
Дружба № 2, ет. 2, стая № 5, и може да бъде 
разгледан от заинтересуваните лица. За справки: 
тел. 03532/20-20, в. 120 – техническа служба. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
5581

766. – Община Троян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за трасе на нова кабелна линия 20 
kV, преминаващо през имоти с идентификатори 
53707.14.100, 53707.16.5, 53707.14.107, 53707.16.38 и 
53707.16.136 по кадастралната карта и кадастрал-
ните регистри на с. Орешак, с цел присъединяване 
на бъдеща фотоволтаична централа в поземлен 
имон с идентификатор 53707.504.44 по кадастрал-
ната карта на с. Орешак с електропровод 20 kV 
„Раков дол“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – Троян. Проектът е изложен в сградата на 
Община Троян, ет. 2, стая № 31.
5515
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766а. – Община Троян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план за застрояване със 
схеми на техническата инфраструктура – елек-
тро и ВиК, за промяна на предназначението на 
поземлен имот с идентификатор 83212.25.430, 
м. Геркиня, с. Шипково, като имотът се отрежда 
„за курортни дейности“, устройствена зона „Ок“ с 
показатели: макс. височина – до 15 м; плътност на 
застрояване – до 30 %; коефициент на интензив-
ност – до 1,0; минимална озеленена площ – 60 %; 
застрояване – свободно, и частично изменение 
на застроителния и регулационен план на с. Ши-
пково – баните, като се обособява нова улица с 
нови о.т. 7035-7034-7033-7032-7031-7030-7029.7028, 
свързваща съществуващи улици с о.т. – 79-80 и 
о.т. – 202-206-207. Променя се дворищната регу-
лация на парцели ХХІV-181 и І-182, кв. 19, като 
се обособява нов УПИ ХХІV-1216, 1395, отреден 
за „обществено обслужване и трафопост“ с ус-
тройствена зона „Оо“, с показатели: макс. височи-
на – до 10 м; плътност на застрояване – до 80 %; 
коефициент на интензивност – до 1; минимална 
озеленена площ – 20 %; застрояване – свободно. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от датата на обнародването на обявлението 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация. Проектът е изложен в сградата 
на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
5516

766б. – Община Троян на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план за техническа инфраструктура за захранващ 
ел. кабел на имот с идентификатор 24476.134.16, 
м. Ашалъка, с. Дълбок дол. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
суваните лица могат да направят писмени въз-
ражения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация. Проектът е изложен 
в сградата на Община Троян, ет. 2, стая № 31.
5517

191. – Община гр. Трън, област Перник, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект на ПУП – ПРЗ за ПИ с иденти-
фикатор 73273.550.22 от КККР на гр. Трън. Обосо-
бява се УПИ I-22 в нов кв. 100 с площ 866 кв. м, 
идентичен с границите на ПИ 73273.550.22. Ново- 
образуваният УПИ I-22, кв. 100, е с отреждане за 
жилищно строителство, с устройствена зона Жм 
и показатели: Н до 10 м, Пз до 50%, Кинт. до 1, 
озел. мин. 50%, начин на застрояване – свободно 
застрояване, при запазване на съществуващите 
сгради. Изменя се улица, определена от ос. т. 5 
и 6, и се удължава с нови ос. т. 5а и 5б. Заин-
тересуваните страни на основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ на съобщението могат да 
се запознаят с проекта и да направят писмени 
възражения, предложения и искания до общин-
ската администрация.
5582

600. – Община Якоруда на основание чл. 128, 
ал. 1 във връзка с ал. 2 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че е изработен проект 
за ПУП – изменение на плана за регулация и 

застрояване в обхват кв. 50, 51 и 23а по плана 
на гр. Якоруда, община Якоруда, за образуване 
на нов УПИ IV – „за култова сграда“, в кв. 51, 
както и разширение на север на УПИ V – „за ос-
новно училище“, и УПИ VI – „за култова сграда“, 
в кв. 23а за сметка на площта на УПИ VII – „за 
озеленяване“, и изменение на плана за улична 
регулация на улица по о.т. 238 – о.т. 254 по плана 
на гр. Якоруда, община Якоруда, с възложител 
Община Якоруда. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да се запознаят с предложения проект в 
сградата на Община Якоруда с адрес: гр. Якоруда, 
ул. Васил Левски № 1, и да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – Якоруда.
5562

7. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение 
№ 833 от 27.07.2022 г. на Общинския съвет „Тун-
джа“ – Ямбол, е одобрен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план за трасе на 
подземна кабелна линия СН от фотоволтаична 
система, намираща се в ПИ с идентификатор 
46783.27.107 по КККР в землището на с. Маломир, 
област Ямбол, до съществуваща ел. подстанция 
в ПИ с идентификатор 72240.38.271 по КККР в 
землището на с. Тенево, област Ямбол. Трасето 
на подземната кабелна линия преминава в зем-
лището на с. Маломир през: ПИ с идентификатор 
46783.14.222 с НТП – селскостопански, горски, ве-
домствен път, публична общинска собственост; ПИ 
с идентификатор 46783.14.217 с НТП – напоителен 
канал, частна общинска собственост; ПИ с иден-
тификатори 46783.30.408, 46783.30.94, 46783.33.407 
с НТП – селскостопански, горски, ведомствени 
пътища, публична общинска собственост; ПИ с 
идентификатор 46783.33.95 с НТП – напоителен 
канал, частна общинска собственост; ПИ с иден-
тификатори 46783.33.406, 46783.33.542, 46783.34.405 
с НТП – селскостопански, горски, ведомствени 
пътища, публична общинска собственост; ПИ 
с идентификатор 46783.28.101 с НТП – местен 
път, публична общинска собственост, и ПИ с 
идентификатор 46783.28.660 с НТП – пасище, 
мера, стопанисвано от общината. В землището 
на с. Тенево трасето на оптичния кабел преми-
нава през: ПИ с идентификатор 72240.38.253 с 
НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, 
публична общинска собственост; ПИ с идентифи-
катори 72240.38.619, 72240.38.334 и 72240.38.618 с 
НТП – за линии на релсов транспорт, държавна 
частна собственост, и ПИ с идентификатори 
72240.38.461 и 72240.37.463 с НТП – селскостопан-
ски, горски, ведомствен път, публична общинска 
собственост. Дължината на подземната кабелна 
линия е 6038 м, от които 4692 м – през землището 
на с. Маломир, и 1346 м – през землището на с. 
Тенево. Проектът за подробен устройствен план 
е на разположение на заинтересуваните лица 
в стая № 103, ет. 1 на общината. На основание 
чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да обжалват решението чрез общинската 
администрация. 
5594
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7а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парце-
ларен план за трасе на кабел за външно ел. за-
хранване на фотоелектрична инсталация в УПИ 
I-30028 с идентификатор 77030.30.28 по КККР на 
с. Хаджидимитрово. Трасето започва от ПИ с 
идентификатор 77030.30.28, частна собственост, с 
НТП – за друг вид производствен, складов обект, 
минава през ПИ с идентификатор 77030.30.92, 
публична общинска собственост, с НТП – за 
селскостопански, горски, ведомствен път, през 
тротоари и улична мрежа – публична общин-
ска собственост, между о.т. 51 – о.т. 50 и ПИ с 
идентификатор 77030.1.339, публична общинска 
собственост, с НТП – за селскостопански, гор-
ски, ведомствен път, по КККР, намиращи се в 
землището на с. Хаджидимитрово. Дължината 
на трасето извън строителните граници е 25,10 м, 
а общата му дължина – 170 м. Проектът с пълна 
текстова и графична част на парцеларния план 
е на разположение за разглеждане и общест-
вен достъп в стая № 103 в сградата на Община 
„Тунджа“ – Ямбол, с административен адрес: 
гр. Ямбол, пл. Освобождение № 1, всеки рабо-
тен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската 
администрация.
5595

7б. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на подземен ел. кабел HH 1 kV. 
Трасето започва от БКТП „Гълъбинци 3“ в ПИ с 
идентификатор 18259.22.57 – публична общинска 
собственост, с НТП – за местен път, по КККР, 
намиращ се в землището на с. Челник, преминава 
през имота и достига до регулацията. Дължината 
на трасето извън строителните граници е 6 м. 
Проектът с пълна текстова и графична част на 
парцеларния план е на разположение за разглеж-
дане и обществен достъп в стая № 103 в сградата 
на Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен 
адрес: гр. Ямбол, пл. Освобождение № 1, всеки 
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения по проекта до 
общинската администрация.
5596

Бургаският  районен  съд,  XX граждански 
състав, призовава Паоло Кузано, гражданин 
на Република Италия, роден на 7.02.1951 г., без 
регистриран постоянен адрес и настоящ адрес 
в Република България, в двуседмичен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в 
канцеларията на съда, гражданско отделение, на 
адрес: Бургас, за да получи препис от исковата 
молба, подадена от Волфганг Андреас Шолц, 
гражданин на Федерална република Германия, в 
която е предявен иск за осъждане на ответника 
да заплати на ищеца сумата от 4358 евро, пред-
ставляваща обезщетение за нанесени имущест-
вени вреди от ползването на имот от страна на 

ответника на основание наемен договор, ведно 
със законната лихва от подаване на исковата 
молба до изплащането. По посочената искова 
молба е образувано гр. д. № 8471/2021 г. по опи- 
са на БРС, по което Паоло Кузано е ответник. 
В случай че ответникът не се яви, за да получи 
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му 
назначи особен представител на основание чл. 48, 
ал. 2 ГПК.
5601

Районният  съд – Каварна, призовава Ри-
чард Манн с последен адрес: гр. Каварна, ет. 4, 
ап. А43, бл. Нептун, община Каварна, област 
Добрич, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда 
на 27.09.2022 г. в 10,45 ч. като ответник по гр. д. 
№ 20213240100619/2021 г., заведено от „Енерго-Про 
Продажби“ – АД. Ответникът да посочи съдебен 
адрес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5564

Новозагорският районен съд, I състав, призо-
вава Онур Джейлан – гражданин на Република 
Турция, роден на 28.05.1986 г. в Република Тур-
ция, без регистриран постоянен и настоящ адрес 
в Република България и с неизвестен адрес в 
чужбина, в двуседмичен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ да се яви в Районния 
съд – Нова Загора, на адрес: гр. Нова Загора, ул. 
Александър Стамболийски № 1, салон „Клиенти“, 
гише „Гражданско деловодство“, за да получи 
препис от искова молба с приложения, подадена 
от Хумейра Юсеин Юсмен с правно основание 
чл. 132, ал. 1, т. 2 от СК, по която е образувано 
гр. д. № 771/2022 г. по описа на НЗРС, по която 
той е ответник. В случай че ответникът не се 
яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5565

Силистренският окръжен съд обявява, че на 
17.05.2022 г. е образувано гр. д. № 146/2022 г. по 
описа на СсОС по предявена искова молба от 
Комисията за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото иму-
щество, БУЛСТАТ 129010997, представлявана от 
Антон Томов Славчев, действащ в качеството на 
председател съгласно решение на НС, прието на 
2.02.2022 г. за предсрочно прекратяване на пра-
воотношението на председателя на КПКОНПИ, 
и чл. 14, ал. 3 от ЗПКОНПИ, против Гюлсюн 
Сали Исмаил, ЕГН 7308215396, Лютфи Басри 
Сали, ЕГН 6905085600, и Тунджай Лютфи Басри, 
ЕГН 9103195647, тримата с постоянен и настоящ 
адрес: с. Стефан Караджа, община Главиница, 
област Силистра, ул. Централна № 10, с правно 
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнема-
не в полза на държавата на имущество на обща 
стойност 211 383,74 лв., както следва: 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Гюлсюн Сали Исмаил, 
ЕГН 7308215396, и Лютфи Басри Исмаил, ЕГН 
6905085600, в размер на 7900 лв.:

Товарен автомобил, марка „Пежо“, модел „Екс-
перт“, рег. № СС 4192 АТ, дата на първа регистра-
ция 14.06.2004 г., рама № VF3BZRHXB86109049, 
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двигател № RHX4012736. Пазарната стойност към 
настоящия момент е в размер на 7900 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2, чл. 141 и 149 от ЗПКОНПИ от Гюлсюн Сали 
Исмаил, ЕГН 7308215396, и Лютфи Басри Исмаил, 
ЕГН 6905085600, в размер на 12 500 лв.:

Сума в размер на 1500 лв., представляваща 
пазарната стойност на лек автомобил, марка 
„Сеат“, модел „Алхамбра“, рег. № СС 4687 АН, 
дата на първа регистрация 4.11.2003 г., рама 
№ VSSZZZ7MZ4V506842, двигател № AUY328162, 
към датата на отчуждаването му.

Сума в размер на 8000 лв., представля-
ваща пазарната стойност на товарен авто-
мобил, марка „Фиат“, модел „Скудо“, рег. 
№ СС 4818 АН, дата на първа регистрация 
29.07.1997 г., рама № ZFA22000012290452, двигател 
№ D8B10CUEA6000039, към датата на отчужда-
ването му.

Сума в размер на 3000 лв., представляваща 
пазарната стойност на лек автомобил, марка 
„Фолксваген“, модел „Шаран“, рег. № СС 3684 
АТ, дата на първа регистрация 23.04.1998 г., рама 
№ WVWZZZMZWV053225, двигател № AFN557582, 
към датата на отчуждаването му.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, 
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Гюл-
сюн Сали Исмаил, ЕГН 7308215396, в размер на 
130 374,32 лв.:

Сума общо в размер на 121 062,18 лв., пред-
ставляваща получени парични преводи от трети 
лица, непреобразувани в друго имущество.

Сума общо в размер на 10 лв., представляваща 
внесените през 2013 г. суми по разплащателна 
сметка в евро № 21328039 в „Банка ДСК“ – АД, с 
титуляр Гюлсюн Сали Исмаил, нетрансферирани 
по други банкови сметки и непреобразувани в 
друго имущество.

Сума общо в размер на 156,46 лв., представ- 
ляваща внесените през 2015 г. суми по разпла-
щателна сметка в евро № 21328039 в „Банка 
ДСК“ – АД, с титуляр Гюлсюн Сали Исмаил, 
нетрансферирани по други банкови сметки и 
непреобразувани в друго имущество.

Сума общо в размер на 277,55 лв., представлява-
ща внесените през 2017 г. суми по разплащателна 
сметка в евро № 21328039 в „Банка ДСК“ – АД, с 
титуляр Гюлсюн Сали Исмаил, нетрансферирани 
по други банкови сметки и непреобразувани в 
друго имущество.

Сума общо в размер на 20 лв., представляваща 
внесените през 2019 г. суми по разплащателна 
сметка в евро № 21328039 в „Банка ДСК“ – АД, с 
титуляр Гюлсюн Сали Исмаил, нетрансферирани 
по други банкови сметки и непреобразувани в 
друго имущество.

Сума общо в размер на 7594,19 лв., представ- 
ляваща получени и непреобразувани в друго 
имущество парични преводи от трети лица през 
2020 г. по разплащателна сметка в евро № 21328039 
в „Банка ДСК“ – АД, с титуляр Гюлсюн Сали 
Исмаил, нетрансферирани по други банкови 
сметки и непреобразувани в друго имущество.

Сума общо в размер на 1253,94 лв., представ- 
ляваща погасителни вноски през 2020 г. по 
кредитна линия № 175539585, с титуляр Гюлсюн 
Сали Исмаил.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Лютфи Басри 
Исмаил, ЕГН 6905085600, в размер на 609,42 лв.:

Сума общо в размер на 609,42 лв., представ- 
ляваща погасителни вноски по кредитна линия 
№ 117557832 с титуляр Лютфи Басри Исмаил, 
ЕГН 6905085600.

На основание чл. 144 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2, чл. 141 и чл. 149 от ЗПКОНПИ от Тун-
джай Лютфи Басри, ЕГН 9103195647, в размер на 
60 000 лв.:

Недвижим имот, намиращ се в с. Стефан Ка-
раджа, ул. Централна, община Главиница, област 
Силистра, а именно: жилищна сграда и ограда 
със застроена площ 155 кв.м ведно с отстъпено 
право на строеж в общинското дворно място, в 
което е построена, представляващо поземлен имот 
№ 44, за който е отреден парцел IV в кв. 13 по 
плана на с. Стефан Караджа, одобрен със Заповед 
№ 713 от 1.11.1991 г., при граници и съседи за 
дворното място по скица: улици от две страни, 
ПИ № 39 и УПИ № 43, придобит с нотариален 
акт за дарение на недвижим имот № 130, том 1, 
рег. № 681, дело № 103 от 2017 г. (акт № 7, том 
2, дело № 204 от 6.03.2017 г. на СВ – Тутракан). 
Пазарната стойност към настоящия момент е в 
размер на 60 000 лв.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание за 17.01.2023 г. от 11,30 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ третите заинтересовани лица, 
които претендират самостоятелни права върху 
имуществото, предмет на отнемане в този про-
цес, могат да встъпят в делото, като предявят 
съответния иск пред Силистренския окръжен съд.
5574

Видинският окръжен съд в съдебно заседание 
от 3.08.2022 г. по т.д. № 25/2022 г. по описа на 
Видинския окръжен съд на основание чл. 679 от 
ТЗ призовава длъжника, кредиторите на „Тур-
конфорт“ – ЕООД (в несъстоятелност), гр. Ви-
дин, ЕИК 102187838, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1632, район „Овча купел“, 
ж.к. Овча купел, бул. Монтевидео № 63, ет. 2, и 
Националната агенция за приходите, гр. София, 
за съдебното заседание, което ще се проведе на 
29.09.2022 г. от 14 ч. в зала № 13, ет. 2, в сградата 
на Съдебната палата, гр. Видин, пл. Бдинци № 1.
5591

Софийският  градски  съд с решение от 
2.03.2020 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 6 от 
ЗПП по ф.д. № 798/2012 г. вписва в регистъра 
на политическите партии при Софийския град-
ски съд промени по партидата на политическа 
партия „Българска земеделска партия“, приети 
на редовен конгрес, състоял се на 15.11.2019 г. 
Вписва нов Изпълнителен съвет в състав: Пейчо 
Димитров Касъров – председател; Георги Иванов 
Георгиев – заместник-председател; Иван Илиев 
Дръндев – заместник-председател; Радослав 
Тодоров Радински – заместник-председател; 
Александър Стоянов Стоянов – организационен 
секретар. Вписва нов Управителен съвет в състав: 
Георги Иванов Георгиев; Иван Илиев Дръндев; 
Радослав Тодоров Радински; Александър Стоянов 
Стоянов; Венцислав Добрев Алексиев; Владимир 
Георгиев Хаджийски; Тодор Стоянов Стоянов; 
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Мишо Цветанов Мишев. Вписва нов Върховен 
контролно-ревизионен съвет в състав: Алексан-
дър Христов Драгиев – председател; Венцислав 
Веселинов Бонков – секретар; Пламен Георгиев 
Сливов – член. Партията се представлява от 
председателя Пейчо Димитров Касъров.
5577

Софийският  градски  съд  с решение от 
29.07.2022 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от 
ЗПП вписва промени по ф.д. № 15936/1993 г. на 
ПП „Нова Зора“, както следва: Вписва промени 
в устава, приети на Четвъртия редовен конгрес, 
проведен на 25.06.2022 г. Вписва нов състав на 
Централния политически съвет: Атанас Стефа-
нов Атанасов, Атанас Трендев Стойчев, Васил 
Иванов Милев, Владимир Григоров Григоров, 
Динчо Иванов Иванов, Евгения Иванова Ива-
нова, Елена Благоева Стоичкова, Йовка Милева 
Вацева, Карл Иванов Милчев, Костадин Кири-
лов Стоичков, Минчо Мънчев Минчев, Любен 
Цветанов Виденов, Николай Стефанов Атанасов, 
Петър Славов Митев, Пламен Владимиров Да-
мянов, Райко Дедев Пенков, Румен Йорданов 
Йорданов, Снежина Петрова Николова, Станчо 
Светославов Джумалиев, Тодор Георгиев Предов, 
Трайчо Александров Тушев. Вписва нов състав на 
Централната контролна комисия: Румен Илиев 
Воденичаров – председател, Никола Иванов Копа-
наров – зам.-председател, Нели Илиева Заркова. 
Вписва нов състав на Централното изпълнително 
бюро: Минчо Мънчев Минчев – председател, То-
дор Георгиев Предов – зам.-председател, Любен 
Цветанов Виденов – зам.-председател, Динчо 
Иванов Иванов – секретар, Евгения Иванова 
Иванова – секретар, Пламен Владимиров Да-
мянов – секретар, Владимир Григоров Григоров, 
Елена Благоева Стоичкова, Йовка Милева Ва-
цева, Станчо Светославов Джумалиев и Трайчо 
Александров Тушев. Партията се представлява 
от председателя Минчо Мънчев Минчев. 
5578

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

500. – Управителният съвет на „Асоциация на 
българските авиокомпании АБА“ на основание 
чл. 22, ал. 1 от устава и чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ 
свиква общо събрание на 30.09.2022 г. от 14 ч. в 
сградата на Института по въздушен транспорт на 
Летище София при следния дневен ред: 1. прие-
мане на годишен доклад за дейността на АБА за 
2021 г.; 2. приемане на ГФО на АБА за 2021 г.; 3. 
освобождаване от отговорност членовете на УС 
за финансовата 2021 г.; 4. приемане на бюджет 
за 2022 г.; 5. разни. При липса на кворум събра-
нието ще бъде отложено с един час по-късно на 
същото място и при същия дневен ред, като така 

проведеното ОС е законно независимо от броя 
на присъстващите. 
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1. –  Управителният съвет на „Местна тери-
ториална  организация  на  автомобилистите“ – 
гр. Бяла Слатина, на основание чл. 26, ал. 1 от 
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението 
свиква редовно отчетно общо събрание на члено-
вете на 14.10.2022 г. от 17 ч. в сградата на „МТО на 
автомобилистите“ – гр. Бяла Слатина, ул. Захари 
Стоянов № 12, при следния дневен ред: 1. отчет 
на УС на МТОА – гр. Бяла Слатина, за 2021 г. и 
основни приоритети за развитие на организаци-
ята – проект за решение  –  ОС приема отчета 
за дейността на УС; 2. приемане на бюджета за 
2022 г. на МТОА – проект за решение – ОС приема 
предложения бюджет за 2022 г.;  3. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
заседанието ще се проведе от 18 ч. на същото 
място и при същия дневен ред независимо от 
явилите се членове. Регистрацията ще се извър-
ши от 16,30 ч. на 14.10.2022 г. пред залата срещу 
представен документ за самоличност и членска 
карта на „МТО на автомобилистите“.
5573

15. – Управителният  съвет  на  сдружение  с 
нестопанска  цел  „Сдружение  на  обучители  и 
изследователи в България по Обща медицина“ 
(СОИБОМ), Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
и чл. 17.2 от устава на сдружението свиква общо 
събрание на СОИБОМ на 2.10.2022 г. в 9 ч. в 
конферентната зала на Гранд хотел „Поморие“, 
Поморие, при следния дневен ред: 1. прием на 
нови членове; 2. отчети – на председателя на 
УС, ковчежника, председатели на комисии; 3. 
разни. Поканени за участие са всички членове на 
сдружението. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружени-
ето събранието се отлага с един час при същия 
дневен ред и се счита за законно независимо от 
броя на присъстващите.
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1. – Съветът на настоятелите (управителни-
ят съвет) на сдружение „Училищно настоятел-
ство – село Върбина“, с. Върбина, област Смолян, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 12, ал. 2 във 
връзка с ал. 3 и 4 от устава на сдружението свик-
ва общо събрание на членовете на сдружението 
на 24.10.2022 г. в 18 ч. на адрес: община Мадан, 
с. Върбина, ул. Акация № 31, при следния дневен 
ред: 1. приемане на молби за освобождаване на 
членове на сдружението; 2. приемане на нови 
членове на сдружението; 3. приемане на промени 
в устава на сдружението; 4. избор на нов съвет на 
настоятелите (управителен съвет)/управител; 5. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
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